TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA

USMERNENIE DEKANA
TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTY
Č. 8/2021
O MONITOROVANÍ A HODNOTENÍ ČINNOSTI KATEDIER/ÚSTAVOV A ICH ČLENOV
A O HOSPITÁCIÁCH A ZDIEĽANÍ VÝUČBY
NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE V TRNAVE, PRÁVNICKEJ FAKULTE

Čl. 1
(1) Usmernenie upravuje oblasť monitorovania a hodnotenia činnosti ústavov/katedier na
Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“) a ich členov vo
vzťahu k podstatným činnostiam, ktoré spočívajú najmä v realizácii výučby a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti práva, ako aj v ďalších tvorivých činnostiach a kariérnom
raste členov ústavov/katedier.
(2) Podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty úlohou
ústavu a katedry je rozvíjať vedecký výskum v príslušnom vednom odbore a
zabezpečovať výučbu akreditovaných študijných programov.
(3) Riaditeľ ústavu a vedúci katedry v zmysle čl. 24 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave,
Právnickej fakulty zabezpečuje vedeckú, pedagogickú, organizačnú, administratívnu a
hospodársku činnosť ústavu a katedry; hodnotí výsledky práce členov ústavu a katedry
(najmä publikáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a jej evidenciu podľa
bibliografickej registrácie publikačnej činnosti) a zodpovedá za svoju činnosť dekanovi
fakulty.
(4) Pre plnenie úloh ústavu a katedry poskytujú riaditeľovi ústavu/vedúcemu katedry
súčinnosť jej členovia.

Čl. 2
(1) Vo vzťahu k zabezpečovaniu a zvyšovaniu kvality štúdia v študijnom programe právo na
fakulte ústavy/katedry monitorujú a vyhodnocujú výučbový a skúšobný proces v rámci
ústavu/katedry, vykonávajú kontrolu a hodnotenie študijných výsledkov, navrhujú
prípadné zmeny vo vzťahu k študijným predmetom, ako aj procesu výučby a skúšania,
osobitnú pozornosť venujú príprave a obhajobe záverečných prác, ako aj zdieľaniu
výučby, hospitáciám, zabezpečeniu študijnej literatúry, identifikujú opatrenia, ktoré
následne realizujú.
(2) V rámci oblasti monitorovania a posudzovania kvality vedy sa ústav/katedra venuje
najmä publikačnej a projektovej činnosti na katedre/ústave, ďalšej tvorivej činnosti
a vedeckej a inej odbornej spolupráci v rámci fakulty ako aj s externými subjektmi
s cieľom udržania vysokého štandardu a kontinuálneho skvalitňovania vedeckovýskumnej činnosti v oblasti práva. Ústav/katedra dbá o vedecký a odborný rozvoj
svojich členov a stará sa o vedeckú a odbornú prípravu asistentov, odborných asistentov
a študentov doktorandského štúdia pôsobiacich na ústave/katedre. Ústav/katedra sa
zapája aj do vedeckej a odbornej činnosti určenej pre študentov fakulty.
(3) Ústav/katedra venuje pozornosť aj kariérnemu rastu svojich členov, a to aj vo vzťahu k
habilitačným a inauguračným konaniam svojich členov.
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Čl. 3
Ústav/katedra každoročne monitoruje a vyhodnocuje svoju činnosť a činnosť svojich
členov za predchádzajúci akademický rok, a to na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční
v mesiacoch september až november príslušného kalendárneho roka.
Ústav/katedra spracuje ročnú správu o svojej činnosti a činnosti svojich členov a doručí
ju dekanovi fakulty najneskôr do 30. 11. daného kalendárneho roka. Súčasne je táto
správa evidovaná na príslušnom sekretariáte katedier a na Oddelení pre vedu a výskum.
Okrem vyhodnocovania činnosti ústavu/katedry je dôležité aj vyhodnotenie tvorivej
činnosti každého učiteľa pôsobiaceho na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas.
Každý učiteľ vypracuje samohodnotiacu správu za predchádzajúci akademický rok
a doručí ju riaditeľovi ústavu/vedúcemu katedru tak, aby mohla byť podkladom ročnej
správy ústavu/katedry. Najneskôr do 30. 11. daného kalendárneho roka
samohodnotiacu správu učiteľ doručí na Personálne oddelenie fakulty, ktoré tieto správy
archivuje.
Rámcový formulár ročnej správy o činnosti katedry/ústavu a samohodnotiacej správy
pedagogického/výskumného pracovníka tvorí prílohu tohto usmernenia.
Čl. 4

(1) Monitorovanie a hodnotenie kvality výučby na fakulte v rámci zabezpečovania
a zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania sa uskutočňuje aj prostredníctvom
hospitácií a zdieľaním výučby.
(2) V rámci ústavu/katedry je povinný riaditeľ ústavu/vedúci katedry zabezpečiť sledovanie
úrovne pedagogického procesu začínajúcich učiteľov (do piatich rokov pedagogickej
praxe) a doktorandov zapojených do výučby hospitáciami učiteľov (hospitáciu vykonáva
školiteľ, ak pôsobí na fakulte), a to najmenej jedenkrát za akademický rok, spravidla raz
za semester. Hospitáciu môže okrem riaditeľa ústavu/vedúceho katedry zrealizovať aj
ním poverený iný člen katedry alebo učiteľ fakulty. O plánovanej hospitácii je dotknutý
učiteľ vopred informovaný.
(3) S cieľom vyhodnocovania kvality výučby môže riaditeľ ústavu/vedúci katedry alebo nimi
poverená osoba raz za akademický rok uskutočniť hospitáciu výučby každého učiteľa,
a to aj s prihliadnutím na jeho kariérny rast. Vo vzťahu k učiteľom na funkčnom mieste
profesora sa postupuje primerane.
(4) Riaditeľ ústavu/vedúci katedry alebo dekan fakulty môžu vykonať alebo zabezpečiť, a to
aj opakovane, hospitáciu u učiteľa, u ktorého boli hospitáciou zistené nedostatky vo
vedení výučby, profesijných kompetentnostiach, príp. iné skutočnosti ovplyvňujúce
kvalitu výučby alebo nedostatky závažného charakteru boli predmetom podnetu
študenta alebo identifikované v ankete študentov. V takomto prípade sa hospitácia
vykonáva bez predchádzajúceho informovania dotknutého učiteľa.
(5) Efektívnym nástrojom zvyšovania kvality výučby je aj získavanie pedagogických zručností
a skúseností pozorovaním a účasťou na výučbe u iného učiteľa, a to nielen v rámci
jedného predmetu (pozorovanie a účasť na hodine v rámci jedného predmetu sa
odporúča najmä funkčne mladším učiteľom), ale aj v rámci rôznych predmetov
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jednotlivými ústavmi/katedrami. Účasť na výučbe iného učiteľa je koordinovaná buď
riaditeľom

(6)

(7)

(8)

(9)

ústavu/vedúcim katedry (najmä v prípade funkčne mladších učiteľov) alebo realizovaná
na základe dohody medzi učiteľmi s predchádzajúcim informovaním riaditeľa
ústavu/vedúceho katedry.
Okrem účasti a pozorovania výučby sa ako vhodný nástroj pre zvyšovania kvality výučby
môže využiť spoločná výučba učiteľov v rámci jednotlivých prednášok či cvičení, a to aj
učiteľmi vyučujúcimi rôzne predmety (napr. v rámci prednášky týkajúcej sa prierezovej
témy). Spoločná výučba je koordinovaná buď riaditeľom ústavu/vedúcim katedry (najmä
v prípade funkčne mladších učiteľov) alebo je realizovaná na základe dohody medzi
učiteľmi s predchádzajúcim informovaním riaditeľa ústavu/vedúceho katedry. Spoločná
výučba v rámci predmetu alebo ad hoc prednášok alebo cvičení môže byť realizovaná aj
v spolupráci s odborníkom z praxe z externého prostredia.
Účasť na výučbe ako aj spoločná výučba (spoločne aj „zdieľanie výučby“) sa realizuje
najmä u tých učiteľov, ktorí pôsobia na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas
(najmä v rámci povinných a povinne voliteľných predmetov), aspoň jedenkrát za
akademický rok. Vo vzťahu k učiteľom na funkčnom mieste profesora sa toto
ustanovenie použije primerane.
Závery z hospitácií sú konzultované s dotknutými učiteľmi a závery zo zdieľania výučby
sú predmetom prerokovanie medzi zúčastnenými učiteľmi, ako aj v rámci zasadnutí na
ústavoch/katedrách a prostredníctvom riaditeľov ústavov/vedúcich katedier aj na
kolégiu dekana.
Rámcový formulár pre hospitácie a zdieľanie výučby tvorí prílohu tohto usmernenia.
Vyplnené formuláre sa doručujú do dvoch týždňov po uskutočnení hospitácie/zdieľania
výučby na dekanát fakulty.

Čl. 5
(1) Toto usmernenie sa vzťahuje na učiteľov pôsobiacich na ustanovený týždenný pracovný
čas a primerane na učiteľov pôsobiacich na fakulte na kratší pracovný čas alebo na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, najmä vo vzťahu
k monitorovaniu a vyhodnocovaniu výučby a výsledkov štúdia a možnostiam spolupráce
s nimi ako s odborníkmi z praxe.
(2) Usmernenie dekana PF TU č. 8/2021 o monitorovaní a hodnotení činnosti
katedier/ústavov a ich členov a o hospitáciách a zdieľaní výučby na Trnavskej univerzite
v Trnave, Právnickej fakulte, vydané dňa 31. mája 2021, nadobúda účinnosť dňa 1. júna
2021.

prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekanka Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
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