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... Aj štandardy sa vyvíjajú 

Oblasti štandardov 2013

• Strategický manažment a 
inovácie

• Zainteresované skupiny

• Štúdium a učenie sa

• Academické & profesionálne
zaangažovanie

15 štandardov

Oblasti štandardov 2020

• Strategický manažment a 
inovácie

• Úspech študenta

• Thought Leadership, 
angažovanosť a sociálny dopad

9 štandardov



Strategický manažment a inovácie

Štandard 1: Strategické plánovanie

Štandard 2: Fyzické, finančné a virtuálne zdroje

Štandard 3: Učitelia a profesionálny pracovníci

Úspech študenta

Štandard 4: Študijný plán

Štandard 5: Assurance of Learning

Štandard 6: Pokrok študenta

Štandard 7: Efektívnosť učenia a dopad

Thought Leadership, angažovanosť a spoločenský dopad

Štandard 8: Dopad bádania (scholarship)

Štandard 9: Angažovanosť a spoločenský dopad



Štandard 4: Študijný plán

školy poskytujú vzdelávanie predovšetkým prostredníctvom svojich 
učebných osnov (študijných plánov)

Každý študijný program - vrátane jeho študijných plánov alebo
komponentov, ktoré je možné pridať do študijných programov - je
navrhnutý tak, aby študentom poskytol osobitný súbor kompetencií.
Znalosti a zručnosti pokryté v týchto študiných plánoch by mali pripraviť
študentov na požadovanú kariéru a nastaviť ich na potrebu
celoživotného vzdelávania.



Standard 5: Assurance of Learning (AoL)

Cieľom tohto štandardu je zabezpečiť, aby vzdelávacia ponuka školy 
bola v kvalite zodpovedajúcej poslaniu (misii) školy.

Kvalitní učitelia, premyslené a relevantné študijné plány a podpora
výučby sú základné predpoklady úspechu študentov.

Príprava študentov na kariéru alebo ďalšie štúdium – potreba hodnotiť
získané kompetencie prostredníctvom kombinácie nástrojov priameho
a nepriameho hodnotenia učenia sa (AoL).

Kompetencie zahŕňajú vedomosti, zručnosti a schopnosti a sú ukážkou
schopnosti študenta plniť úlohy. Preto sú viac zamerané na výsledky a
sú širšie ako ciele vzdelávania.



Príklady hodnotiacej 
šablóny holistickej 
rubriky

Fakulta: 

Študijný program, stupeň štúdia:

Forma štúdia (denná/externá): denná

Vzdelávací cieľ: efektívna komunikácia

Vzdelávací výstup: študenti si pripravia a prednesú referát profesionálnej kvality na tému 

z oblasti podnikania a manažmentu

Kritérium výkonnosti Nadmieru spĺňa 

očakávania

(2 body)

Spĺňa

očakávania

(1 bod)

Nespĺňa

očakávania

(0 bodov)

1. Úvodné slovo 

s uvedením cieľa

Jasný úvod, 

predstavenie cieľa 

a obsahu prezentácie. 

Vzbudenie záujmu 

poslucháčov.

Úvod – predstavenie 

cieľa a obsahu 

prezentácie.

Chýbajúci úvod, resp. 

úvod bez uvedenia 

cieľa a obsahu 

prezentácie.

2. Organizácia Jasná organizácia, s 

použitím médií. Drží 

sa témy.

Prevažne jasná 

organizácia, ale 1 až

2-krát odbočenie od 

témy.

Tri alebo viackrát 

odbočenie od témy.

3. Obsah: správnosť a 

relevantnosť

....atď.... ....atď.... ....atď....

4. Kvalita slidov

5. Kvalita záverov

6. Hlas: kvalita, 

rýchlosť

7. Neverbálne prvky

8. Profesionalita

9. Použitie médií

10. Schopnosť 

odpovedať na otázky

Relevantné odpovede 

na všetky otázky, 

správne informácie.

Odpovede aspoň na 

80 % otázok, ale príliš 

stručne.

Nezodpovedanie, 

resp. nesprávne 

zodpovedanie aspoň 

25 % otázok.

Vyhodnotenie:

16 – 20   Celkovo nadmieru spĺňa očakávania

10 – 15   Celkovo spĺňa očakávania

0 – 9   Celkovo nespĺňa očakávania



Príklady hodnotiacej 
šablóny analytickej 
rubriky

Fakulta: 

Študijný program, stupeň štúdia:

Forma štúdia (denná/externá): denná

Vzdelávací cieľ: efektívna komunikácia

Vzdelávací výstup: študenti si pripravia a prednesú referát profesionálnej kvality na tému z oblasti 

podnikania a manažmentu

Kritérium, resp. subkritérium výkonnosti Nadmieru spĺňa 

očakávania

(2 body)

Spĺňa

očakávania

(1 bod)

Nespĺňa

očakávania

(0 bodov)

Organizácia prezentácie

1. Jasný úvod, relevantný pre danú tému   

2. Dobrá organizácia   

3. Neodbočovanie od témy   

4. Dostatok času na prejav, dobré narábanie 

s časom

  

5. Zapojenie publika   

6. Plynulý prechod medzi jednotlivými 

sekciami / témami

  

Obsah

7. Téma prezentácie zodpovedá zadaniu   

8. Aktuálnosť   

9. Objektívnosť   

10. Využitie vhodnej analýzy   

11. Využitie vhodných zdrojov   

Kvalita slidov

12. Slidy sú čitateľné   

13. Slidy sú profesionálne   

14. Slidy sú nápadité   

15. Primeraný počet slidov   

16. Slidy nepôsobia rušivo a nie sú preplnené   

Vyhodnotenie:

25 – 32   Celkovo nadmieru spĺňa očakávania

13 – 24   Celkovo spĺňa očakávania

0 – 12   Celkovo nespĺňa očakávania



Proces AoL



Bachelor of Business Administration (BBA)



Master of Cybersecurity


