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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Košice, 14.  august 2017 
 
 

Medici vyhodnocujú prvú študentskú evaluáciu  
na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach 

     
Zatiaľ čo si väčšina študentov užíva prázdniny, osem študentov medicíny už štvrtý 

týždeň usilovne pracuje na vyhodnocovaní historicky prvej študentskej evaluácie výučby na 
našej fakulte.  

 

„Zmyslom tohto projektu je zmapovať názory a postrehy študentov a posunúť ich 
vedeniu Lekárskej fakulty UPJŠ s cieľom skvalitniť výučbu. Vyplnením dotazníkov sa doň 
zapojilo bezmála 900 študentov, ktorí odpovedali na otázky týkajúce sa predmetov pre 
príslušný ročník v tomto akademickom roku,“ hovorí študent druhého ročníka všeobecného 
lekárstva Adam Nedoroščík. 

 

Evaluačný výbor teší, že prvá študentská evaluácia výučby oslovila vyše sedemdesiat 
percent medikov študujúcich na UPJŠ LF v slovenskom jazyku v prvých piatich ročníkoch, 
ktorí sa rozhodli vyplniť viac než desaťstranový dotazník a ohodnotiť každý absolvovaný 
predmet. Svoj názor vyjadrili napríklad ohľadom presnosti a zrozumiteľnosti pri vysvetľovaní 
na prednáškach, schopnosti prednášajúcich vyvolať záujem o preberanú problematiku, kvality 
a dostupnosti podkladov určených na štúdium, vybaveností praktikární, schopnosti cvičiaceho 
podnietiť diskusiu, časového rozsahu a celkového hodnotenia náplní a priebehu cvičení, 
prednášok či celkovej kvalite výučby predmetu, používania inovatívnych technológií pri 
výučbe, ale tiež otázok týkajúcich sa času stráveného s pacientom, dostatočnosti praktických 
úkonov, či dôležitosti samotného predmetu. 
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„Veríme, že študentské hodnotenie výučby bude vyjadrením vďaky kvalitným 
pedagógom a prispeje tiež k zvýšeniu kvality výučby na našej fakulte, ktorej vedenie 
študentskú evaluáciu hodnotí pozitívne a podporuje ju. Vyhodnotenie evaluácie by sme 
chceli ukončiť do konca augusta a v septembri ho oficiálne prezentovať vedeniu našej 
fakulty, aby sa naše výsledky mohli implementovať do praxe prípadne už nasledujúci 
akademický rok,“ dodáva Adam Nedoroščík. 

 

Čas strávený vypĺňaním dotazníka bol individuálny, v priemere sa mu však študenti 
venovali takmer hodinu. Na ich hodnotenie výučby je vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ 
zvedavé a študenti dostali od dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. prísľub, že nebude 
brané na ľahkú váhu. „Naopak, sme pripravení aj na tvrdšiu kritiku a odôvodnené 
študentské pripomienky zohľadníme,“ konštatoval dekan UPJŠ LF. 
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