Interná smernica číslo 3/2014
PEDAGOGICKÉ VZDELÁVANIE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Podľa úplného znenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 87a, ods. 6 písm. c) vnútorný systém
kvality, upravený vnútorným predpisom vysokej školy, zahŕňa postupy v oblasti
zabezpečovania kvality. Tie sú vypracované a uplatňujú sa vo vymenovaných oblastiach,
medzi nimi aj v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolských učiteľov. V súlade
s uvedeným konštatovaním Interná smernica č. 3/2014 upravuje pedagogické vzdelávanie
vysokoškolských učiteľov ako súčasti zabezpečenia kvality pedagogických pracovníkov
univerzity v rámci vnútorného systému kvality Ekonomickej univerzity v Bratislave
(ďalej „EU v Bratislave“).

Článok 2
CIEĽ A OBSAH PEDAGOGICKÉHO VZDELÁVANIA
1. Cieľom pedagogického vzdelávania je prispieť k zabezpečeniu kvality
vysokoškolských učiteľov (ďalej „učitelia“) EU v Bratislave prostredníctvom
poskytovania vedomostí a rozvoja kompetencií a zručností z oblasti vysokoškolskej
pedagogiky, psychológie, odborovej didaktiky ekonomických predmetov, rétoriky
a didaktickej techniky.
2. Pedagogické vzdelávanie je povinné pre všetkých učiteľov, ktorí boli prijatí do
pracovného pomeru na EU v Bratislave, s výnimkou tých učiteľov, ktorí sú
absolventmi vysokoškolského štúdia v učiteľských študijných odboroch, iných
odborov v oblasti pedagogických vied, resp. doplňujúceho pedagogického štúdia.

Článok 3
ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA
1.
2.

Pedagogické vzdelávanie komplexne zabezpečuje Katedra pedagogiky
Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave (ďalej „Katedra pedagogiky“).
Štúdium trvá 2 semestre v rozsahu 76 hodín podľa študijného plánu, ktorý je
prílohou tejto smernice (Príloha 1). Výučba sa začína vždy v zimnom semestri
a končí sa v letnom semestri príslušného akademického roka. Uskutočňuje sa formou
jednodňových konzultácií každý druhý týždeň v mesiaci.

3.

4.

Návrh na zaradenie učiteľov do pedagogického vzdelávania predkladajú vedúci
katedier každý rok dekanovi príslušnej fakulty v termíne do konca mája
kalendárneho roka. Dekani jednotlivých fakúlt postupujú návrhy na Katedru
pedagogiky v termíne do konca júna kalendárneho roka.
Katedra pedagogiky poskytuje uchádzačom o štúdium informáciu o zaradení do
pedagogického vzdelávania spolu s harmonogramom výučby na príslušný
akademický rok, a to najneskôr do konca augusta kalendárneho roka. Zoznam
zaradených učiteľov z príslušných fakúlt obdržia dekani fakúlt.

Článok 4
SKONČENIE ŠTÚDIA
1.

2.
3.

4.

5.

Podmienkou riadneho skončenia štúdia je účasť na konzultáciách podľa
harmonogramu výučby (požaduje sa minimálne 80 % účasť) a vypracovanie
záverečnej práce pedagogicko-psychologického alebo didaktického charakteru
v rozsahu cca 20 – 25 strán.
Účastníci štúdia, ktorí nesplnia podmienku účasti na konzultáciách podľa čl. 4 ods. 1,
sú povinní opakovať výučbu v nasledujúcom akademickom roku.
Účastníci štúdia, ktorí splnili podmienku podľa čl. 4 ods. 1, sa zúčastnia na
záverečnom kolokviu, na ktorom sa koná obhajoba predloženej záverečnej práce
a vedecká rozprava z okruhu pedagogicko-psychologických a didaktických tém a
z vysokoškolskej pedagogiky.
Záverečné kolokvium sa koná pred 5-člennou komisiou, ktorej členmi sú:
 vedúci Katedry pedagogiky, resp. ním poverený učiteľ katedry – predseda
komisie,
 vedúci katedry, na ktorej pôsobí učiteľ zúčastňujúci sa na záverečnom kolokviu
podľa čl. 4 ods.3. Vedúci katedry môže poveriť účasťou v komisii iného
vysokoškolského učiteľa príslušnej katedry vo funkcii „docent“ alebo „profesor“.
 ďalší traja učitelia Katedry pedagogiky (vyučujúci na pedagogickom vzdelávaní).
Účastníci štúdia, ktorí neabsolvujú úspešne záverečné kolokvium, majú možnosť ho
opakovať, a to maximálne v jednom opravnom termíne. Opravný termín stanoví
Katedra pedagogiky najskôr po troch mesiacoch od predchádzajúceho termínu
záverečného kolokvia. Uchádzač, ktorý neuspeje na záverečnom kolokviu ani
v opravnom termíne, musí štúdium opakovať a vypracovať novú záverečnú prácu.

Článok 5
DOKLAD O SKONČENÍ ŠTÚDIA A JEHO UZNÁVANIE
1.

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní pedagogického vzdelávania (ďalej
„osvedčenie“), podpísané dekanom Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
a vedúcim Katedry pedagogiky, vydáva Katedra pedagogiky (Príloha 2). Originál
osvedčenia dostane príslušný vysokoškolský učiteľ – absolvent pedagogického
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2.

3.

vzdelávania. Kópie osvedčení sa zasielajú dekanom príslušných fakúlt a na
Oddelenie pre personálne a sociálne otázky na Rektoráte EU v Bratislave.
Absolvovanie pedagogického vzdelávania preukázané osvedčením je predpokladom
pre začatie habilitačného konania učiteľov na všetkých fakultách EU v Bratislave
v prípadoch uvedených v čl. 2 ods. 2.
V prípade, že uchádzač o habilitáciu nepredloží do termínu konania habilitačnej
prednášky a obhajoby habilitačnej práce osvedčenie o absolvovaní pedagogického
vzdelávania na EU v Bratislave, prípadne iný doklad preukazujúci vzdelanie podľa
čl. 2 ods. 2, je povinný absolvovať pedagogické vzdelávanie najneskôr
v akademickom roku, ktorý nasleduje po udelení titulu docent. Táto povinnosť sa
týka učiteľa na funkčnom mieste docent, ktorý bude po vymenovaní za docenta
pôsobiť na EU v Bratislave.

Článok 6
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

Absolvovanie pedagogického vzdelávania podľa predchádzajúcich predpisov, resp.
ich uznanie sa považuje za splnenie podmienky podľa tejto smernice v súlade s čl. 2
ods. 2.
Touto smernicou sa ruší Interná smernica číslo 4/1997.
Interná smernica nadobúda účinnosť od akademického roka 2014/2015.

Bratislava 25. 4. 2014

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave
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Príloha1

Študijný plán pedagogického vzdelávania učiteľov EU v Bratislave

Počet hodín

Predmet
ZS

LS

Psychológia

20

-

Pedagogika

20

-

Odborová didaktika

-

12

Rétorika

-

12

Didaktická technika

-

12

40

36

SPOLU
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Príloha 2

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta
Katedra pedagogiky
Evidenčné č. ...
OSVEDČENIE

...................................................................................................................................
(meno a priezvisko)

narodený(á) ...................... v .........................
učiteľ(ka) Katedry ........................................................................ EU v Bratislave
absolvoval(a)
v akademickom roku ..../.... na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave
pedagogické vzdelávanie podľa smernice č. 3/2014 „Pedagogické vzdelávanie vysokoškolských
učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave“ vydanej rektorom Ekonomickej univerzity
v Bratislave dňa 25. 4. 2014.

Bratislava ...................................

.............................................
dekan NHF EU v Bratislave

..................................................
vedúci Katedry pedagogiky
NHF EU v Bratislave
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