
 

 

Vedenie 
11. 01. 2021  
 
Plán hlavných úloh Vedenia STU na rok 2021 – 
vzdelávanie   
 
 
 
Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
 prorektorka 
 
Vypracovala: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
 prorektorka 
  
 
Zdôvodnenie: Návrh hlavných úloh za oblasť vzdelávania, mobilít študentov a 

starostlivosti o študentov pre vedenie STU na zabezpečenie 
napĺňania Dlhodobého zámeru STU na rok 2021.    

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje plán hlavných úloh za oblasť vzdelávania, 

mobilít študentov a starostlivosti o študentov na rok 2021 
a)  bez pripomienok 
b)  s pripomienkami 

 
 



 

 

1. zasadnutie V STU, 11.01.2021 
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doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
 

Plán hlavných úloh Vedenia STU na rok 2021 – vzdelávanie 
 

VZDELÁVANIE 
 

a) Skompletizovať dokumenty, ktoré budú súčasťou vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, 
predložiť ich na vyjadrenie AS STU a na schválenie VR STU 
Termín: jún 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová, doc. Makýš 
 

b) Zosúladiť študijné programy na STU so štandardmi pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný 
program  
Termín: jún 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová, doc. Makýš 
 

c) Zosúladiť vnútorné predpisy STU v oblasti vzdelávania s platnou legislatívou 
a s cieľmi vyplývajúcimi z vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na STU 
Termín: jún  2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 

 
d) Napĺňať memorandum o spolupráci s UK (spoločné zabezpečovanie výberových 

predmetov a kreovanie spoločných študijných programov) 
Termín: december 2021  
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 

 
e) Aktualizovať ECTS informačný balík po zosúladení študijných programov so 

štandardmi pre študijný program  
Termín: december 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 
 

f) Systematicky zabezpečovať kvalitu vo vzdelávacích programoch, nastaviť indikátory 
pre sledovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a vyhodnotiť ich za rok 2021 
Termín: december 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 
 

g) Zapojiť väčší počet študentov všetkých stupňov do výskumnej, umeleckej a tvorivej 
činnosti, podpora prezentácie dosiahnutých výsledkov študentov na STU i mimo STU  
Termín: december 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 

 
h) Realizovať aktivity s cieľom zvýšenia mobilít študentov (Erasmus, NŠP, ...) 

študentských stáží. 
Termín: december 2021  
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová v spolupráci s prorektorkou Ľ. Vitkovou 
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doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
 

 
i) Rozvíjať činnosť Poradenského centra STU v oblasti poradenstva pre študentov so 

špecifickými potrebami a v oblasti kariérneho poradenstva 
Termín: december 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 
 

j) Aktualizovať a rozširovať ponuku vzdelávacích programov v rámci celoživotného 
vzdelávania a Univerzity tretieho veku 
Termín: december 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 
 

k) Dopracovať koncepciu rozvoja telesnej výchovy, športu a športovísk na STU 
Termín: apríl 2021 
Zodpovedný: prorektorka M. Bakošová 
 
 


