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TLAČOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

UPJŠ: Skvalitňovať výučbu na LF má aj hodnotenie z pohľadu študentov 

  

      Košice 11. januára (TASR) - V snahe skvalitniť výučbový proces prebieha na Lekárskej fakulte 

Univerzity Pavla J. Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach už niekoľko rokov hodnotenie kvality výučby 

formou dotazníkov, ktoré vypĺňajú študenti. Vlani rozhodol dekan Leonard Siegfried o spustení 

systému kontroly a hodnotenia pedagogického procesu elektronickou formou.  

      Systém sa realizuje prostredníctvom dotazníkov, v ktorých študenti hodnotia realizáciu a kvalitu 

jednotlivých prednášok a cvičení. Dostupné sú na každý výučbový týždeň v Akademickom 

informačnom systéme, hodnotenie prebieha anonymne. Názory a pripomienky k výučbe je možné 

vedeniu fakulty zasielať aj prostredníctvom elektronickej Čiernej skrinky. 

      "Našim cieľom je neustále skvalitňovať výučbový proces, preto si pedagógov, ktorí sa častejšie 

objavujú na najnižších priečkach v tomto hodnotení, pozývam na pohovor a diskutujem s nimi 

o potrebe skvalitnenia ich práce. Väčšina študentov však stále nevyužíva možnosť hodnotenia 

vyučujúcich, preto im chcem dať elektronické dotazníky do pozornosti," uviedol dnes pre TASR 

Siegfried.  

      Dekan sa rozhodol hodnotiť aj dochádzku študentov a vyučujúcich na prednáškach. Skúšobnú 

prevádzku evidencie formou čipových kariet zaviedli v zimnom semestri, naostro začne v letnom 

semestri, teda od 11. februára. 

      "Študenti nás upozornili na prípady, že vyučujúci meškal alebo sa dokonca nedostavil  

na prednášku. Aby sme podobným situáciám predišli alebo z nich vyvodili dôsledky, zaviedli sme 

povinnosť označiť svoj príchod a odchod z posluchárne čipovou kartou. Tie dostali študenti  

aj pedagógovia a evidenciou údajov získame informáciu nielen o tom, že sa prednáška uskutočnila 

a ako dlho trvala, ale aj o tom, aký bol o ňu zo strany študentov záujem," konštatoval profesor 

Siegfried. 

      Dekan verí, že aj tento krok prispeje ku skvalitneniu pedagogického procesu. Za týmto účelom 

môžu tiež študenti posielať podnety do elektronickej Čiernej skrinky.  

      Aby škola nestrácala kvalitných učiteľov, chce znížiť rozdiel medzi platmi zdravotníckych  

a školských pracovníkov s rovnakým ukončeným vzdelaním, ktorý je výrazný hlavne u mladých 

lekárov. Predísť sa tak má odchodu talentovaných učiteľov - lekárov zo školstva do zdravotníctva. 

"Rozdiely vyplývajúce zo zaradenia do mzdových taríf sú v týchto rezortoch výrazné, preto sa 

budeme snažiť kompenzovať rozdiel osobným hodnotením z našich príjmov za štúdium 

zahraničných študentov," uviedol dekan. 

      Lekárska fakulta UPJŠ v minulom roku uskutočnila aj racionalizačné opatrenia súvisiace  

so znížením počtu zamestnancov. Po prehodnotení aktuálnych potrieb fakulty bol znížený 

prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 21. decembru 2012 oproti rovnakému obdobiu 

predošlého roka o 15 osôb. 



      O tom, že má fakulta dobré meno v zahraničí, svedčí rastúci počet študentov prichádzajúcich  

zo sveta. Pred dvoma rokmi študovalo na fakulte v odboroch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo 

v anglickom jazyku 315 študentov, v tomto školskom roku je to už 589 zahraničných medikov  

z celkovo 40 krajín. "Najviac študentov pochádza z Grécka (108), Izraela (95), Saudskoarabského 

kráľovstva (65) a Poľska (64), nasleduje Portugalsko (42) a Taliansko (37)," uviedla pre TASR PR 

manažérka fakulty Jaroslava Oravcová. 

      Celkovo študuje na UPJŠ LF v tomto školskom roku doktorské štúdium 2121 študentov. 


