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Kvalita vzdelávacieho procesu

Tí, ktorí vytvárajú podmienky a prostredie pre 
vzdelávanie majú rovnaký podiel a zodpoved-
nosť za výsledok vzdelávania ako pedagógo-
via, tak ako majú pedagógovia zodpovednosť
za kvalitu vzdelávacieho procesu a efektívne 
využitie dostupných prostriedkov.
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Kvalita vzdelávacieho procesu

Pokiaľ sa na univerzitách nevytvoria  zrovnateľné
mzdové a materiálne podmienky s praxou, dovtedy 
sa nezastaví odliv kvalitných pedagógov do praxe, 
nebude možné zvýšiť konkurenciu v pedagogickom 
procese a jeho kvalitu.
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Kvalita vzdelávania

Ministerstvo školstvaMinisterstvo školstva

Kvalita 
vzdelávania
Kvalita 

vzdelávania
MestoMesto

SponzoriSponzori

Študenti a absolventiŠtudenti a absolventi

Vedecko-výskumné

projekty
Vedecko-výskumné

projekty

Výskumné ústavyVýskumné ústavy

PodnikyPodniky
Hodnotiace inštitúcieHodnotiace inštitúcie

FakultyFakulty



Page 5

expandujú až do nadnárodných rozmerov
skracuje sa doba, ktorá je k dispozícii na rozhodo-
vanie,
rastie riziko chybného alebo oneskoreného rozhod-
nutia,
zväčšuje sa náročnosť uchovania informácií pre 
zachovanie kontinuity chovania podniku (migrácia 
pracovníkov), 
požaduje sa adaptívne prispôsobovanie zmenám 
podmienok v okolí firmy.

Podnikové informačné systémy v podmien-
kach globalizácie a  novej ekonomiky
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Nové požiadavky na vzdelávanie súvisiace 
s globalizáciou ekonomických procesov

Stále väčší rozsah projektovaných systémov so sebou 
nesie na jednej strane diferenciáciu jednotlivých činností
a stále užšiu špecializáciu projektantov, na druhej strane
potrebu interdisciplinárneho previazania ich práce a 
schopnosť systémového prístupu k riešeniu.

Popri úzkej špecializácii sa stále viac požadujú integro-
vané znalosti, komunikatívnosť a schopnosť tímovej spo-
lupráce. 

11



Page 7

Nároky na rozsah znalostí.
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Špecializácia verzus integrácia 

Špecializácia Integrácia

Pevná organizačná štruktúra Pružná (zákazkovo orientovaná) orga-
nizačná štruktúra

Predpoklad úspechu – zvládnutia de-
tailov

Predpoklad úspechu – zvládnutie vä-
zieb a celku

Väčšia stabilita – jasné pravidlá v rela-
tívne nemennom prostredí

Flexibilita – základným predpokladom
úspešného rozvoja je schopnosť pozi-
tívnej reakcie na zmenu
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Hospodárska informatika      

Absolventi Fakulty hospodárskej informatiky získavajú
počas štúdia integrované znalosti. Popri informatic-
kých predmetoch, absolvujú relevantné ekonomické
predmety, takže v praxi si vedia urobiť analýzu 
ekonomických problémov (na rozdiel od absolventov 
iných fakúlt) sami.

Pre malé a stredné firmy nie je nedôležité, či na riešenie 
určitého problému musia platiť jedného, resp. viacerých 
riešiteľov.
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Hospodárska informatika      

Hospodárska informatika sa zaoberá koncepciou, 
zavádzaním a využívaním informačných technológií
v hospodárskej praxi. Digitalizáciou ekonomických 
procesov prispieva ku akcelerácii ekonomických 
transakcií, zvyšovaniu kvality podnikania, skvalitňovaniu
riadenia hospodárskych organizácií, multiplikatívnosti
pôsobenia informačných technológií na hospodársku 
prax a kumulácii jej dôsledkov.
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Individualizácia štúdia a profilácia študentov

Zdá sa, že rozhodnutia tých, ktorí vytvárajú podmienky pre 
vzdelávanie, sú stále viac proti individuálnej profilácii 
študentov a získavaniu integrovaných znalostí.

Pravdepodobne najvhodnejším riešením tohto problému v 
našich podmienkach je elektronické vzdelávanie, ktoré
dáva šancu i ľuďom z praxe, ľuďom, ktorým postavenie či 
rodinné pomery neumožňujú absolvovať ďalšie štúdium.

Osobitne to platí pre inováciu znalostí informatikov, 
pretože to, čo z hľadiska aktuálnosti znalostí v iných 
oblastiach znamenajú roky, to v oblasti IT predstavujú
mesiace či týždne.
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umožňujú kombinovať prednosti tradičného a ele-
ktronického vzdelávania,

vzdialenosť medzi účastníkmi vzdelávacieho proce-
su stráca na význame, 

rozhodujúcu úlohu zohráva spätná väzba (možnosť
kladenia otázok kedykoľvek a odkiaľkoľvek).

IKT vo vzdelávacom procese
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Využitie IKT v pedagogickom procese
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Pre pedagógov znamená:
menšiu záťaž, 
lepšiu organizáciu času,
zvýšenie efektívnosti vzdelávania a jeho kvality.

E – vzdelávanie vytvára absolventom priestor na:
získavanie znalostí kedykoľvek a odkiaľkoľvek,
individuálny prístup ku vzdelávaniu,
plnohodnotné a riadené samoštúdium.

Prednosti elektronického vzdelávania
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Záver

Vzdelávanie IT musí :

kombinovať klasické s elektronickým vzdeláva-
ním,

zohľadňovať nové požiadavky praxe, 

zabezpečiť aktívnu úlohu študentov pri vzdelávaní,

zapojiť viac zmyslov do vyučovacieho procesu,

umožniť individuálnu profiláciu študentov, 

chápať znalosti ako dynamický systém,

definovať vzdelávanie ako nikdy  nekončiaci 
proces.



Ďakujem za pozornosť

zavodny@euba.sk
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