
 

PROGRAM 

KONVENT ŠTUDENTOV  
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 2018 

 

 

08:30 – 09:00  registrácia  

09:15 – 10:15  otvorenie a informácia o plnení záverov z Konventu študentov UK 2017 

vystúpenie dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.  

k aktuálnym otázkam súvisiacich so zabezpečovaním výučby študentov lekárstva 

10:15 – 10:30  prestávka na kávu  

10:30 – 12:00  prvé sekčné kolo  

 

1. Postavenie študentov v akademickej samospráve  

Študenti sa na akademickej samospráve podieľajú prostredníctvom zástupcov v akademických senátoch a v Študentskej rade vysokých škôl ako 

najvyššej reprezentácie záujmov študentov. Zástupcovia študentov sú prizývaní na zasadnutia poradných orgánov rektora a dekanov. Aktuálna 

participácia študentov v akademickej samospráve je predmetom kritiky. Samotná akademická samospráva sa ocitá pod tlakom volania externého 

prostredia po manažérskom spôsobe riadenia vysokých škôl. Vyčerpal demokratický systém riadenia vysokých škôl založený na udalostiach 

Novembra ́ 89 svoj potenciál? Má sa participácia študentov na riadení vysokých škôl obmedziť? Sú študenti spolutvorcami akademického prostredia 

alebo sú v postavení zákazníkov (klientov)? Akým spôsobom by sa mali zástupcovia študentov podieľať na formovaní vnútorného systému kvality 

na UK? Kto by mal študijné programy schvaľovať? A aký je aktuálny stav v susednej Českej republike? 

2. Vzdelávanie verzus kvalifikácia  

Vysoké školy sú autonómne vo vytváraní študijných programov. Predmetom kritiky najmä podnikateľskej sféry sú nedostatočné praktické zručnosti 

absolventov vysokoškolského štúdia a nízka miera uplatniteľnosti absolventov niektorých študijných odborov v praxi. Pohľad akademickej komunity 

na to, čo by malo byť obsahom vysokoškolského štúdia je iný než pohľad zástupcov podnikateľov. Ako tento rozpor riešiť? Čo by malo 

vysokoškolské štúdium obnášať? Je vysokoškolské štúdium primárne o cibrení kognitívnych schopnosti študentov alebo prípravou na budúce 

zamestnanie? Akým spôsobom by mali vysoké školy reagovať na nedávno schválenú národnú sústavu kvalifikácií? Sú všetci absolventi po ukončení 

štúdia kvalifikovaní na výkon svojej profesie?  

12:00 – 13:00  raut 

13:00 – 14:30  druhé sekčné kolo  

 

3. Univerzita orientovaná na študenta  

Univerzita orientovaná na študenta je čoraz viac znejúcou témou. Vychádzajúc z európskych štandardov a usmernení zabezpečovania kvality na 

vysokých školách by vysoká škola mala poskytovať priestor pre vyššiu autonómnosť študentov, vytvárať dostatočný priestor pre vzťah a kooperáciu 

učiteľ študent, stimulovať kritické myslenie študentov, vytvárať možnosti pre ich aktívnejšie zapájanie do akademickej komunity a pod. Do akej 

miery sa uplatňuje tento model univerzity na Slovensku a akým spôsobom vytvárať podmienky na jeho uplatnenie na našej univerzite? 

 

4. Prečo študovať na UK? 

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšou vysokoškolskou inštitúciou na Slovensku, ktorá je pred bránami svojho stého výročia pôsobenia. 

Od svojho vzniku jej aulou prešlo niekoľko desiatok tisíc absolventov. V zahraničných akademických ratingoch a rankingoch patrí medzi významné 

európske vzdelávacie inštitúcie, s ktorými sa môže porovnávať. Väčším počtom vysokoškolských inštitúcií na Slovensku a v blízkom okolí a zjavným 

dopytom po vysokoškolskom vzdelaní univerzita musí reagovať na dynamicky rozvíjajúci sa vysokoškolský priestor. Aké sú pozitívne a aké negatívne 

aspekty prijímacieho konania? Čím univerzita môže presvedčiť uchádzačov o štúdium, aby si vybrali práve ju? Aké ohrozenia, výzvy či prekážky ju 

čakajú v oblasti záujmu o štúdium či samotného imidžu?  

14:30 – 14:45  prestávka na kávu  

14:45 – 15:00  záver a zhrnutie 

 


