Trnavská univerzita v Trnave
Akčný plán zlepšovania

Oblasť

Aktivita

Aktualizácie a inovácie študijných
programov

Vzdelávanie

Rozširovanie ponuky študijných
programov v bilingválnej forme

Implementácia zlepšovacích návrhov na
základe vyhodnocovania dotazníkov
študentov v oblasti kvality výučby,
spokojnosti s kvalitou materiálnych,
technických a informačných zdrojov
a hodnotenia pedagogického výkonu
učiteľov

Implementácia zlepšovacích návrhov na
základe vyhodnocovania dotazníkov
absolventov s cieľom zvyšovania
uplatniteľnosti absolventov v praxi
a v odbore

2014

Plán na rok 2015

Plán na rok 2016

Aktuálny stav

Plánovaný počet
(číslo)podľa zváženia
fakulty

Plánovaný počet
(číslo)podľa zváženia
fakulty

6 študijných programov
Podľa výsledku procesu
komplexnej akreditácie budú
aktualizované všetky
zabezpečované študijné
programy (v študijnom odbore
právo Bc. + Mgr.),
v doktorandskom štúdiu
v študijnom odbore trestné
právo, pracovné právo, teória
a dejiny štátu a práva, príp. aj
ústavné právo

6 študijných programov
Podľa výsledku procesu
komplexnej akreditácie budú
aktualizované všetky
zabezpečované študijné
programy (v študijnom odbore
právo Bc. + Mgr.),
v doktorandskom štúdiu
v študijnom odbore trestné
právo, pracovné právo, teória
a dejiny štátu a práva, príp. aj
ústavné právo

Počet študijných
programov vyučovaných
v bilingválnej forme

Plánovaný počet študijný
ch programov vyučovaných
v bilingválnej forme

Plánovaný počet študijných
programov vyučovaných
v bilingválnej forme

časť študijného programu
(22 predmetov- 18 (AJ)+3
(NJ)+1 (Špan.J)
v bilingválnej formev anglickom jazyku,
nemeckom jazyku
V akademickom roku
2013/14 fakulta plánovala
zabezpečiť výučbu v Bc.
študijnom programe
študijný odbor právo
v slovenskom i v anglickom
jazyku. Pre nízky počet
záujemcov však realizuje
len výučbu v slovenskom
jazyku

6 študijných programov
Fakulta plánuje zabezpečiť
v prípade záujmu študentov
výučbu vo všetkých
študijných programoch
v slovenskom i v anglickom
jazyku

6 študijných programov
Fakulta plánuje zabezpečiť
v prípade záujmu študentov
výučbu vo všetkých študijných
programoch v slovenskom
i v anglickom jazyku

Počet zrealizovaných
návrhov
10

Plánovaný počet
zrealizovaných návrhov
10

Plánovaný počet
zrealizovaných návrhov
10

Plánovaný počet
zrealizovaných návrhov

Plánovaný počet
zrealizovaných návrhov

10

10

(počet aktualizovaných
alebo inovovaných
študijných programov
v roku 2014)
5 študijných programov
Každoročne sa v procese
rokovania: Vedenie PF TU
a garanti študijných
programov – Kolégium
dekana PF TU –
Akademický senát PF TU –
Vedecká rada PF TU
prehodnocujú aktualizujú
a inovujú študijné programy
v študijnom odbore právo
(Bc., Mgr.) a v treťom
stupni vzdelávania (trestné
právo, pracovné právo,
teória a dejiny štátu
a práva). Teda pre akad. rok
2014/15 bolo po primeranej
aktualizácii týchto 5
študijných programov
schválených vo Vedeckej
rade PF TU 6.3.2014

-termíny skúšok pre
externistov v sobotu,
- zvýšil sa podiel ústnych
skúšok,
- rozširovanie výučby
formou právnych kliník
a právnej praxe,
- výučba cudzích jazykov
(Centrum jazykov),
jazykové kurzy, anglický
jazyk (FCE, ILEC),
- rozširovanie výučby
predmetov v cudzom
jazyku,
- výučba cudzieho jazyka
pre zahraničných
a slovenských študentov
(slovenský jazyk, nemecký
a ruský jazyk),
- optimalizácia vybavenia
knižnice (počítačové
stanice, internet, on-line
katalóg),
- vyučovacie priestory
fakulty vybavené
dataprojektorom,
premietacím plátnom,
notebookom
- počítačová miestnosť s 20
PC

Počet zrealizovaných
návrhov
2
-Rozširovanie výučby
formou právnych kliník,
-rozširovanie možnosti
výučby cudzích jazykov

Veda a výskum

Zvyšovanie publikačnej činnosti
v kategórii A podľa akreditačných kritérií
pre príslušnú oblasť vedy
Zvyšovanie počtu výskumných projektov
v kategórii „Európsky výskumný priestor“
Plnením kľúčových ukazovateľov podľa
čl. 1 ods. 5 Smernice rektora TU č. 1/2014
o zabezpečovaní kvality udržiavať, resp.
zlepšovať umiestnenie fakulty
v rankingových hodnoteniach

Internacionalizácia Opätovné získanie ECTS label a DS label
Zvýšenie počtu zahraničných študentov

Aktuálne číslo
z príslušnej databázy

Plánovaný percentuálny
nárast

Plánovaný percentuálny
nárast

11
2

25%
3

25%
2

Aktuálne číslo
umiestnenia v rankingu

Plánované číslo
umiestnenia fakulty
v rankingu
1.

Plánované číslo
umiestnenia fakulty
v rankingu
1.

Tri po sebe
nasledujúce roky
sa PrF TU
umiestnila na
prvom mieste
medzi
slovenskými
právnickými
fakultami

TU je vlastník
certifikátu
Aktuálne číslo
z príslušnej databázy
4

Udržať doterajšiu úroveň

Udržať doterajšiu úroveň

Udržanie certifikátu

Udržanie certifikátu

Plánovaný počet
4+3+2=9

Plánovaný počet
15

Fakulta sa bude snažiť podľa
modelu spolupráce s fakultou
v Omsku rozšíriť túto
spoluprácu aj s inými
fakultami v sibírskej oblasti
Ruskej federácie (napr.
Tomsk, Ekaterinburg,
Vladivostok, Yakutsk, Ufa,
Krasnodar).
Fakulta má záujem na reforme
anglického programu
„european legal studies“.

Zamestnanci

Vyhodnocovanie plnenia kritérií
hodnotenia pedagogických, resp.
nepedagogických zamestnancov podľa
Vnútorného systému hodnotenia kvality
práce pedagogických (nepedagogických)
zamestnancov

Nemeria sa/resp. ak
existuje, tak aktuálny
percentuálny podiel
z celkovo
vyhodnotených
zamestnancov
Realizuje sa hodnotenie
100% pedagogických
zamestnancov, raz ročne,
a to ich projektovú,
publikačnú a pedagogickú
činnosť.
Nepedagogickí
pracovníci- nemeria sa.

Implementácia zlepšovacích návrhov na
základe výsledkov vyhodnocovania
dotazníkov zamestnancov

Počet zrealizovaných
návrhov
12
-Kvalifikačné listy
-záznamy z hospitácie
- založenie nových
časopisov (FIE, SEI)
- finančná podpora
podávania projektov
APVV, publikovanie
v Právnom obzore
- výsledky premietnuté
v odmeňovaní
- finančná podpora edičnej
činnosti
- finančná podpora fakulty
pri zahraničných
prednáškových pobytoch,
účasti na medzinárodných
konferenciách,
-finančná podpora
individuálneho členstva
v medzinárodných
profesijných združeniach
- financovanie členstva
fakulty v ELFA, IALS, ELI

Študenti

Podporovanie študentských organizácií
Podporovanie študentov aktívne sa zapájať
do rozhodovania poradných orgánov TU
v oblasti komunitného života najmä
športu, kultúry, dobrovoľníctva,
spoločenských aktivít a duchovného života

Peňažné vyjadrenie
1.000,- EUR
Počet podporených
aktivít zo strany
vedenia
fakulty/univerzity
10
- Centrum podpory
študentov (psychologické,
právne poradenstvo,
športové aktivity),
-vedecká konferencia
študentov,
-vedecká konferencia

Plánovaný percentuálny
podiel vyhodnotených
zamestnancov

Plánovaný percentuálny
podiel vyhodnotených
zamestnancov

Vykonávať hodnotenie
100% pedagogických
zamestnancov (u všetkých
interných zamestnancov, t.j.
úväzok na 100%)
Nepedagogickí pracovníci –
začať uskutočňovať ich
hodnotenie, raz ročne.

Vykonávať hodnotenie 100%
pedagogických zamestnancov
(u všetkých interných
zamestnancov, t.j. úväzok na
100%)
Nepedagogickí pracovníci –
začať uskutočňovať ich
hodnotenie, raz ročne.

Rastúci trend

Rastúci trend

Plánovaná finančná podpora
pri publikovaní A- výstupov

Rastúci trend

Rastúci trend

Rastúci trend

Rastúci trend

doktorandov,
- deň fakulty,
- futbalový turnaj
- časopis Corpus Delicti
- podpora pozvaných
prednášok organizovaných
ELSA
- motivačné štipendia
- sociálne štipendia
- podpora Simulovaného
súdneho sporu
- podpora vydávania
zborníkov
- Veni Sancte

Zlepšovať podmienky pre uchádzačov a
študentov so špecifickými potrebami

Vnútorný systém
kvality

Vnútorný audit v zmysle Pokynu
rektora/dekana o zabezpečovaní kvality na
TU/fakulty
Interný benchmarking (porovnanie
výkonnosti jednotlivých fakúlt/katedier

Mediálna stratégia

Cielená a koordinovaná systematická
mediálna prezentácia výsledkov činností
a možností uplatnenia na TU

Počet zlepšení

Plánovaný počet zlepšení

Plánovaný počet zlepšení

Všetky požiadavky
uchádzačov (2)
a študentov (5) so
špecifickými potrebami
boli splnené

Všetky požiadavky
uchádzačov a študentov so
špecifickými potrebami, ktoré
budú zrealizovateľné, budú
splnené

Všetky požiadavky uchádzačov
a študentov so špecifickými
potrebami, ktoré budú
zrealizovateľné, budú splnené

Nehodnotilo sa

Počet nesplnených úloh znižujúci trend

Počet nesplnených úloh znižujúci trend

Realizuje sa

Realizuje sa

Rastúci trend

Rastúci trend

Plánovaný počet aktivít
25

Plánovaný počet aktivít
30

Rastúci trend

Rastúci trend

Rastúci trend

Rastúci trend

hodnotilo sa 1x ročne

Realizuje sa
pravidelná
kontrola
vyťaženosti
jednotlivých
katedier (kontrola
plnenia noriem
pedagogického
výkonu dvakrát
ročne)

Počet reakcií
a článkov o TU
40
-Informácie
o uskutočnených
konferenciách
v Univerzitnom časopise, - v médiách (TASRRestoratívna justícia)
- vystupovanie pedagógov
vo verejnoprávnych
a komerčných médiách
(RTVS, LUX, TA3, JOJ)

Zlepšovanie aktivít zameraných na
udržiavanie a zvyšovanie počtu študentov

Počet aktivít (veľtrhy
vzdelávania, dni
otvorených dverí,
prezentácie na
stredných školách,
medializácia vedy)
15
-veľtrh vzdelávania
- veľtrh kníh
- Deň otvorených dverí
- reklama v novinách
- prezentácia na stredných
školách

Zameranie na
hodnoty

Aktivity vedúce k podpore hodnotovej
orientácie TU a zvyšovaniu kultúry
ľudského prostredia

Počet podujatí,
článkov, reakcií
22
(konferencie, prednášky,
workshopy)

Posilnenie princípov jezuitského
vzdelávania

Počet podujatí,
článkov, reakcií
0

