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1. Vzdelávanie

I. a II. stupeň
2. 

Doktorandské 
štúdium

3. Špecializačné 
štúdium

4. Veda a 
výskum

5. Financie a 
administratíva

6. Informačný a 
komunikačný  

systém

7.  
Personalistika

8. Manažment 
kvality VSK

9. Externé 
hodnotenie 
VSK  FaF UK

1. Absolvent  FaF UK 
2. Odborník schopný 
samostatnej vedecko –
výskumnej činnosti
3. Farmaceut s odbornou 
špecializáciou
4. Publikácie vlastných 
výsledkov, patenty, štúdie
5. Návratnosť investícií

Naplnenie požiadaviek
a spokojnosť 

zainteresovaných strán 
spoločnosti 

Požiadavky
a očakávania 

zainteresovaných 
strán spoločnosti

6. Informatika, digitalizácia
a komunikácia

7. Personalistika
8. Manažment  kvality
9. Externé hodnotenie    
vnútorného systému 
zabezpečovania kvality 
fakulty

6. Zjednodušenie procesov 
zlepšenie informovanosti
7. Rozvoj  a motivácia 
ľudských zdrojov
8.  Efektivita VSK, rast 
výkonov, periodické 
sebahodnotenie 
9. Spätná väzba k VSK 
zainteresovaných strán

1. Absolventi SŠ prijatí 
na FaF UK

2. Absolventi VŠ prijatí na 
doktorandské štúdium

3. Farmaceuti v lekárenskej
praxi – ďalšie vzdelávanie

4. Inovácie - výskum a vývoj
5. Financie, ekonomika

a administratíva

MAPA PROCESOV VSK* FaF UK V BRATISLAVE 

I. VSTUPY III. VÝSTUPYII. PROCESY
 

 

*VSK – vnútorný systém zabezpečovania kvality na FaF UK v Bratislave
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Vyhodnocovanie štandardov pre vnútorný systém1 (VS)
„VS štandardy “

Samohodnotenie plnenia štandardov v jednotlivých oblastiach činností na FaF UK 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií 

• VS 2 štandardy – Politiky, štruktúry a procesy na 
zabezpečovanie kvality (Čl 2)

• VS 3 štandardy – Vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie študijných programov (Čl 3)

• VS4 štandardy - Učenie sa, vyučovanie a 
hodnotenie orientované na študenta (Čl 4)

• VS 5 štandardy - Prijímacie konanie, priebeh 
štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie 
akademických titulov (Čl 5)

• VS 6 štandardy– Učitelia (Čl. 6)

• VS 7 štandardy - Zdroje na zabezpečenie štúdia a 
podporu študentov (Čl. 7)

• VS 8 štandardy - Zhromažďovanie a spracovanie 
informácií (Čl. 8)

• VS 9 štandardy - Zverejňovanie informácií o ŠP 
(Čl. 9)

• VS 10 štandardy - Priebežné monitorovanie, 
periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie 
študijných programov (Čl. 10)

• VS 11 štandardy - Pravidelné externé 
zabezpečovanie kvality  (Čl. 11)

1Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ.. 2020, 2. júla. 12 s. Dostupné online:  Standardy-pre-
vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf (saavs.sk)
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https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf


Vyhodnocovanie štandardov 
pre študijný program (SP) v jednotlivých oblastiach1

„SP štandardy “

Samohodnotenie plnenia štandardov prostredníctvom hodnotiacich kritérií 

• SP 2 štandardy – Návrh nového študijného 
programu a návrh úpravy študijného programu  
kvality

• SP 3 štandardy – Schvaľovanie študijného 
programu 

• SP4 štandardy - Učenie sa, vyučovanie a 
hodnotenie orientované na študenta

• SP  štandardy - Prijímacie konanie, priebeh štúdia, 
uznávanie vzdelania 

• SP 6 štandardy– Učitelia študijného programu

• SP 7 štandardy - Tvorivá činnosť vysokej školy 

• SP 7 štandardy - Tvorivá činnosť vysokej školy2 

• SP 8 štandardy - Zdroje na zabezpečenie štúdia a 
podporu študentov 

• VS 8 štandardy - Zhromažďovanie a spracovanie 
informácií 

• VS 9 štandardy - Zverejňovanie informácií o ŠP

• VS 10 štandardy - Priebežné monitorovanie, 
periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie 
študijných programov 

• VS 11 štandardy - Pravidelné externé 
zabezpečovanie kvality

1Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ. Štandardy pre študijný program. 2020, 2. júl. Dostupné online: Standardy-pre-studijny-program-2.pdf (saavs.sk)
2 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, SAAVŠ. Štandardy pre habilitačné a inauguračné konanie a vymenúvanie profesorov. 2020, 2. júl. Dostupné online: Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-
inauguracne-konanie-1-1.pdf (saavs.sk) 4

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf
https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-habilitacne-konanie-a-inauguracne-konanie-1-1.pdf

