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VÍZIA

5

Univerzita ako moderná inštitúcia so žiadanými
absolventmi a vysokou medzinárodnou reputáciou.

Strategické ciele
•

•
•
•

intenzívne prehlbovanie internacionalizácie UK vo všetkých
činnostiach, maximalizácia zahraničnej spolupráce a reprezentácie UK, zatraktívnenie UK pre zahraničných študentov
a učiteľov
aktívne budovanie značky UK – moderná európska univerzita
(už nie najstaršia, národná a pod.)
kvalita ako priorita, pravidelná autoevaluácia a pripravenosť
na externú evaluáciu
prijatie inštitucionálnej zodpovednosti – pripravenosť na legislatívne zmeny v oblasti inštitucionálnej akreditácie

Nástroje
•

•

V záujme dosiahnutia strategických cieľov univerzity sa najmä tie z oblasti vzdelávania rozšíria o konkretizáciu a merateľné ukazovatele, ktoré podporia ich dosiahnutie v horizonte
do roku 2024.
Ukazovatele sa budú vyhodnocovať v pravidelnom intervale
a následne sa budú uskutočňovať opatrenia, ktoré zabezpečia
naplnenie strategických cieľov.
Štruktúra merateľných ukazovateľov
• Východisková úroveň
• Cieľová úroveň
• Časový rámec
• Periodicita (frekvencia zberu údajov potrebných na pravidelné vyhodnocovanie)
• Gestor kto je zodpovedný za vykonávanie)
• Zdroj dát a informácií
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AKTUALIZÁCIA CIEĽOV
V OBLASTI
VZDELÁVANIA
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Univerzita Komenského ako najvýznamnejšia domáca
vysoká škola s celoštátnym a medzinárodným významom
a) zachová proﬁl klasickej univerzity so širokým spektrom vedecko-výskumných oblastí, na ktorej je vedecké bádanie prepojené s vyučovaním a bude ponúkať najširšiu ponuku študijných programov v SR
b) inovuje ponuku študijných programov tak, aby sa dosiahla
väčšia priepustnosť medzi jednotlivými odbormi i fakultami;
zabezpečí nárast ich počtu v porovnaní so stavom z akademického roka 2017/18.
c) podporí vytváranie spoločných študijných programov viacerých fakúlt a v tejto súvislosti dorieši spornú existenciu
duplicitnej existencie niektorých programov na univerzite;
v rokoch 2018 – 2019 sa identiﬁkujú duplicitne realizované
študijné programy.

10

d) vytvorí a zavedie do praxe preukazný a transparentný systém
zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania; v akademickom
roku 2019/20 dosiahne miera reálnej implementácie vnútorného systému kvality vzdelávania 75% zo všetkých fakúlt
a relevantných súčastí UK.
e) bude preferovať, aby sa ťažisko vzdelávacích aktivít presunulo na magisterský a doktorandský stupeň štúdia; deﬁnuje
aktivity, ktoré povedú k realizácii tohto cieľa a pripraví ich
implementáciu.
f) študentov bude formovať tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a tolerantnými osobnosťami, ktoré budú schopné prevziať
zodpovedné funkcie v spoločnosti: absolvent UK má mať totiž
nielen spoľahlivé odborné vedomosti, ale aj vysokú úroveň
sociálnych, komunikačných a riadiacich spôsobilostí; Začnú
sa práce na vymedzení etických, sociálnych a komunikačných
kompetencií študentov a absolventov UK a ich zahrnutí do
kurikúl študijných programov.
g) zachová pre kultúru, vzdelanosť a zahraničné vzťahy Slovenska prospešné študijné programy a špecializácie, ktoré nemajú paralelu na iných slovenských univerzitách a zároveň bude
podporovať odbory orientované na národné reálie a tradície
(etnograﬁa, jazyk, literatúra, história, biodiverzita a pod.).
V rokoch 2018 – 2019 sa identiﬁkujú tieto študijné programy.
h) podporí excelentných a inovatívnych pedagógov; V rokoch
2018 – 2019 sa vymedzia nástroje na hodnotenie pedagogickej činnosti učiteľov a určia sa indikátory excelencie v učiteľstve.
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Univerzita Komenského ako vyhľadávaný
a rešpektovaný partner v celoeurópskom priestore
vysokoškolského vzdelávania
a) rozšíri mieru zapojenia pracovísk UK do medzinárodných akademických mobilitných programov. UK zavedie opatrenia, aby
• počet vyslaných študentov všetkých akademických mobilít na UK za rok dosiahol 3,5 % celkového počtu študentov
a počet prijatých študentov všetkých akademických mobilít na UK za akademický rok dosiahol 3 % celkového počtu
študentov;
• počet vyslaných/prijatých pedagógov na UK sa zvýšil
o 25 %.
b) aktívne bude propagovať možnosti štúdia na UK nielen doma,
ale aj v zahraničí s cieľom, aby aspoň 20 % celkového počtu
jej študentov pochádzalo zo zahraničia;
• V sledovanom horizonte je cieľom zabezpečiť kontinuálny nárast podielu zahraničných študentov v porovnaní
so stavom z akademického roku 2017/18.
c) podporí rozvoj štúdia v cudzích jazykoch, najmä angličtine
• UK zabezpečí, aby podiel akreditovaných študijných
programov v cudzom jazyku na UK (1./2./1.a 2. spojený
/3. stupeň) na celkovom počt akreditovaných ŠP dosiahol
45 %.
d) vytvorí spoločné, predovšetkým doktorandské študijné programy s renomovanými zahraničnými univerzitami, pričom
vo väčšej miere využije aj možnosti ponúkané jazykovo blízkym českým akademickým prostredím
• UK zavedie opatrenia, aby sa v porovnaní so stavom
z akademického roku 2017/18 ich počet zvýšil.
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Univerzita Komenského ako vysoká škola zreteľne
orientovaná na študenta a jeho potreby
a) podporí rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, vrátane ich
elektronických foriem
• UK začne pripravovať vybudovanie kariérneho centra pre
svojich študentov a absolventov.
b) bude systematicky získavať spätnú väzbu od poslucháčov jednotlivých stupňov štúdia i absolventov cez ankety
a prieskumy
• UK vytvorí podmienky, aby podiel zúčastnených študentov
v ankete na UK dosiahol 30 % celkového počtu študentov.
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AKTUALIZÁCIA
STRATEGICKÝCH CIEĽOV
V OBLASTI
VÝSKUMU
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Kvalita života a rozvoj spoločnosti sú podmienené úrovňou vedy,
výskumu a inovácií. Vysoká úroveň vedecko-výskumnej činnosti univerzity je základnou podmienkou kvalitného vzdelávania
na univerzite.
Univerzita Komenského v Bratislave – tradícia
slobodného bádania
Tvoriví pracovníci univerzity bádajú slobodne na základe rozpoznania dôležitých otázok a problémov poznania a výziev spoločenskej a hospodárskej praxe.
Univerzita, vedomá si tradície svojho významného a nezastupiteľného postavenia na Slovensku, si určuje svoje výskumné priority vo vzťahu k poznaniu a vo vzťahu k spoločnosti. Zvláštny
dôraz kladie na výskum so zásadným aplikačným potenciálom
v spoločenskej a hospodárskej praxi.
Univerzita orientuje a podporuje výskum najmä v týchto oblastiach:
• Molekulová medicína/biomedicínsky výskum a biotechnológie
• Environmentálna medicína (tvorba, ochrana a udržateľnosť
životného prostredia)
• Zdravie, telesná a duševná zdatnosť obyvateľstva
• Materiálový výskum a nanotechnológie
• Udržateľná energetika a energie
• Informačné a komunikačné technológie a matematicko-štatistické metódy
• Rozvoj podnikania a systémov manažmentu organizácií
• Spoločenské výzvy a ľudské práva
• Výskum skupinových identít ako hlavných zložiek sociálnych
a kultúrnych procesov
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Univerzita Komenského – miesto pre excelentnosť
vo vede a výskume
Perspektíva univerzity ako modernej vedecko-výskumnej a vzdelávacej národnej inštitúcie je podmienená excelentnosťou vo vede a výskume. Univerzita
a) zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti vo vzťahu k medzinárodným
štandardom a s rešpektovaním špecifík prírodovedných, lekárskych, spoločenských, behaviorálnych a humanitných
vied, vied o umení a umeleckej činnosti;
b) priebežne bude hodnotiť potenciál pre excelentný výskum;
c) vytvorí podmienky pre implementáciu „Európskej charty
a kódexu výskumníkov“ a „Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov“ s cieľom uchádzať sa o ocenenie „HR Excellence
in Research“
d) identiﬁkuje a cielene podporí špičkové vedecko-výskumné
činnosti;
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j)

bude sa zásadne orientovať na publikovanie v najvýznamnejších vedecko-odborných časopisoch a v renomovaných vydavateľstvách;
k) prijme opatrenia pre zabezpečenie otvoreného prístupu (open
access) k publikáciám a dátam, ktoré vznikli v rámci výskumu
ﬁnancovaného z verejných zdrojov;
l) pripraví a uvedie do praxe smernice o organizácii a riadení
projektovej činnosti na UK podľa typov grantových schém;
zabezpečí právne poradenstvo v projektovej činnosti a zaistí
profesionálny servis potrebný na realizáciu projektovej činnosti;
m) zabezpečí efektívnu prevádzku Centra transferu technológií
UK s jeho primárnou orientáciou na vyhľadávanie a ochranu duševného vlastníctva UK, vedeckého inkubátora, kompetenčného a technologického centra za účelom vybudovania
komplexným služieb pre rozvoj výskumu a inovácií;
n) bude zohľadňovať progresívne trendy vo výskume, podporovať aktivity v oblasti patentov a inovácií ako aj v sledovaní
spoločenského a ekonomického dopadu výskumu;

e) bude podporovať medziodborové výskumné programy a integrovanie vedecko-výskumných kapacít a činností UK najmä
vo väzbe na spoločné projekty a Univerzitný vedecký park;
f) výrazne posilní zapojenie univerzity do medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti a spolupráce v Európskom výskumnom
priestore prostredníctvom medziuniverzitných partnerstiev,
medzinárodných výskumných centier, medzinárodných výskumných tímov a projektov;
g) bude podporovať prepojenie aktivít v oblasti vedy, výskumu,
vzdelávania, transferu poznatkov a technológií a spoluprácu
s výskumnými univerzitami pre zvýšenie atraktívnosti univerzitného prostredia na Slovensku;
h) bude podporovať spoluprácu v excelentnom výskume so SAV;
i) výrazne posilní spoluprácu v rámci akademicko-podnikateľského prostredia a partnerstvo s priemyslom a verejnými inštitúciami;
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o) podporí pôsobenie tvorivých pracovníkov univerzity vo vedeckých a odborných grémiách rezortného, celoštátneho
a medzinárodného významu;
p) v rámci podnikateľskej činnosti ponúkne štátnym i neštátnym
organizáciám a všetkým ďalším záujemcom odbornú, posudkovú a expertíznu činnosť na najvyššej úrovni pre bezprostredné potreby spoločnosti, vrátane zdravotníckej činnosti, činností v oblasti legislatívy, farmácie, ako aj v ďalších oblastiach,
ktoré sú predmetom činnosti univerzity a jej fakúlt;
q) podporí organizovanie špičkových vedeckých podujatí
na pôde univerzity;

Univerzita Komenského – miesto výchovy
budúcich vedcov
Študenti doktorandských programov sú kľúčovou súčasťou výskumného potenciálu univerzity a krajiny. Univerzita zvýši úroveň
doktorandského štúdia:
a) zavedie univerzitný systém hodnotenia kvality doktorandského štúdia;
b) zlepší kvalitu individuálnej každodennej starostlivosti o doktorandov;
c) systematicky bude pripravovať doktorandov na písanie článkov v prestížnych médiách, návrhov grantov a projektov,
a prezentáciu výsledkov výskumu;
d) bude klásť dôraz na odbornú a vedeckú kvalitu školiteľov;
e) bude vytvárať spoločné doktorandské programy s významnými zahraničnými univerzitami;
f) bude zapájať špičkových zahraničných vedcov do výchovy
a hodnotenia doktorandov.
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AKTUALIZÁCIA
STRATEGICKÝCH CIEĽOV
V OBLASTI ĽUDSKÝCH
ZDROJOV, RIADENIA,
ORGANIZÁCIE
A INFRAŠTRUKTÚRY
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•
•

•
•
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Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú kritickou infraštruktúrou UK.
UK bude systematicky rozvíjať svoje IKT a využívať ich pri zvyšovaní kvality a efektívnosti svojej činnosti (veda, vzdelávanie, prevádzka), zjednodušovaní administratívy a prezentácii
UK vo virtuálnom priestore.
Urýchli informatizáciu Univerzity a zohľadní pri tom požiadavky EÚ (GDPR) a SR (zákon o e-governmente).
Využije vlastné know-how v oblasti informatiky na riešenie
spoločenských úloh (informačná a kybernetická bezpečnosť)
a bude podporovať interdisciplinárnu spoluprácu pri hľadaní
riešení problémov spojených s informatizáciou spoločnosti
(právo, učenie, trávenie voľného času).

