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Čl. Úvodné ustanovenia
Účelom tejto smernice rektora je stanovenie kritérií a pravidiel hodnotenia študentov
pedagógmi. Z administratívneho hľadiska sú postupy evidencie, kontroly a hodnotenia
študentov v akejkoľvek fáze uvedené v interných predpisoch Vysokej školy medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP ISM“) a elektronicky v Akademickom
informačnom systéme VŠMP ISM (ďalej len „AIS“). Podmienky ukončenia predmetu,
kritériá známkovania a absolvovania predmetu sú obsahom informačného listu a povinnej
dokumentácie k predmetu. Toto opatrenie rektora platí pre všetky súčasti VŠMP ISM, ktoré
sú realizátormi vysokoškolského štúdia a na ktorých sa realizujú akreditované študijné
programy.
V súvislosti s platnosťou, táto smernica je záväzné pre všetky súčasti VŠMP ISM, ktoré
zabezpečujú realizáciu študijných programov.
Pojmy a skratky
AIS – Akademický informačný systém
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System (Európsky systém prenosu a
zhromažďovania kreditov).
SR – smernice rektora
VŠMP ISM - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
ÚK – Útvar kancelára
ÚR – Útvar rektora
VSK – Vnútorný systém kvality
V súvislosti so zodpovednosťou a spoluprácou je za riadenie tohto procesu je zodpovedný
prorektor pre vzdelávanie. Vykonávatelia procesu a podprocesov sú uvedení priamo pri
jednotlivých aktivitách procesu.
Hodnotenie študentov sa uskutočňuje tak, aby to umožňovalo merať dosiahnuté výsledky
vzdelávania podľa špecifík predmetu a študijného programu. Kontrolu správnosti a postupov
hodnotenia študentov uskutočňuje vyučujúci, gestorujúci predmet, garant študijného
programu, vedúci katedry a vecne príslušný prorektor. Z administratívneho hľadiska
uskutočňuje proces študijné oddelenie VŠMP ISM. VŠMP ISM a jej súčasti sa zaväzujú
zabezpečiť v rámci systému kvality vzdelávania spravodlivé a objektívne meranie a
hodnotenie dosiahnutých výsledkov vzdelávania vzhľadom na očakávané vedomosti,
zručnosti, schopnosti a kompetencie študenta podľa profilu absolventa, študijného programu a
predmetov.

Čl. 2 Procesný postup
Kritéria a pravidlá hodnotenia študentov vychádzajú z dlhodobých a strategických zámerov
VŠMP ISM, interných a externých podnetov zainteresovaných strán (Študijný poriadok
VŠMP ISM, Smernica rektora o realizácií mobilít, Smernica rektora o náležitostiach
záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a
sprístupňovaní atď.).

2.1 Informácie o procese
Hodnotenie študentov je súčasťou vnútorného systému kvality. Do procesov a podprocesov
hodnotenia študentov sa učitelia zapájajú najmä týmito spôsobmi:
- AIS – kontrola procesu a kritérií hodnotenia operátormi a majiteľom procesu (študijné
oddelenie, prorektor);
- Nastavenie systému hodnotenia je stanovené v akreditačnom spise (prepojenie cieľov
a výsledkov vzdelávania);
- Študijný poriadok VŠMP ISM;
- Informačné listy predmetov;
- Dotazníky hodnotenia študijných skupín na úrovni katedier;
- Povinnosť archivácie podkladov k hodnoteniu (testy, seminárne práce, atď.);
- Obhajoby záverečných prác, hodnotenie výsledkov štátnych záverečných skúšok;
- Spätná väzba zo strany zástupcov študentov v Akademickom senáte, a hoc vybraných
zástupcov študentov pre prednesenie pripomienok na kolégiu rektora, komunikácia so
študijným poradcom, garant, pedagógom;
- Individuálne konzultácie a podnety zo strany študentov a učiteľov.
2.2 Zdroje pre výkon procesov a monitoring
2.2.1 Okrem štandardných zdrojov nie sú špecifické požiadavky na zdroje.
Hodnotenie sa vykonáva v súlade s jednotnými postupmi, ktoré sú definované na VŠMP
ISM. VŠMP a jej súčasti uplatňujú jednotný postup v procesoch tvorby kritérií a pravidiel
hodnotenia študentov. Hlavným cieľom pri návrhu kritérií a pravidiel hodnotenia študentov je
premietnuť výsledky vzdelávania do profilu absolventa.
Dôvodom je to, že okrem prestíže vysokej školy, sú jedným z hlavných kritérií rozhodovania
uchádzača o štúdium študijného programu jasne vymedzené očakávané výsledky vzdelávania,
ktoré študent postupne získava v priebehu štúdia absolvovaním predmetov. Získané poznatky,
zručnosti/schopnosti a kompetencie sú merateľné a overiteľné a študent je po absolvovaní
štúdia schopný plnohodnotne sa zapojiť do pracovnej činnosti, pre ktorú sa vzdelával.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia
3. 1 Nadväznosť predpisu
Táto SR priamo naviazané na nasledujúce akty:
- Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na Vysokej škole medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove;
- Zber, analýza a používanie informácií potrebných pre riadenie a uskutočňovanie
študijných programov na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove;
- Študijný poriadok Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove;
- Smernica o realizácií mobilít;
- Smernica rektora o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii,
kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní;

3.2 Dokumentácia
3.2.1 Riadenie, udržiavanie a archivácia
Originály tejto SR sú uložené na ÚR a ÚK a u predsedu Správnej rady VŠMP ISM.
Za udržiavanie tejto SR sú zodpovední poverený pracovníci ÚR a ÚK.
Záznamy v zmysle bodu 2.1 sú uložené u prorektora pre vzdelávanie.
3.2.2 Zmenové a zrušovacie konanie
Za zmenové a zrušovacie konanie tejto smernice je zodpovedný prorektor pre vzdelávanie.
Zmeny sú vykonávané dodatkami.
3.2.3 Rozdeľovník
Táto SR je vyhotovená v troch origináloch, ktoré sú uložené na ÚR, ÚK a u predsedu
Správnej rady VŠMP ISM.
SR je zverejnená aj na webovom sídle VŠMP ISM, je teda prístupné všetkým
zainteresovaným stranám.
3.2.4 Prílohy
Prílohy nie sú.
3.3 Platnosť
1. Tento vnútorný predpis bol prerokovaný a schválený na Kolégiu rektora VŠMP ISM dňa:
13.04.2015
2. K vnútornému predpisu sa vyjadril Akademický senát VŠMP ISM dňa 27.04.2015.
3. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.05.2015.
Prešov 01.05.2015.
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