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Výstupy vzdelávania ako spojítko požiadaviek praxe, profilu a ILP v ŠP 

ŠTANDARDY PRE ŠP SAAVŠ 
 

Článok 2:  Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu 
7. V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa, pričom v jeho rámci sú 
prostredníctvom deskriptorov vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú 
verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca 
a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 
v ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  
 
8. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa 
sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania. V študijnom programe sú 
indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia......  
 
9. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších 
vzdelávacích činností študijného programu a podmienky na úspešné ukončenie štúdia 
umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a zaručujú prístup 
k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane prenositeľných 
spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 
kariérnom uplatnení ..... 
 

Článok 4 : Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  
1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v 
študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní 
rozmanitosti študentov a ich potrieb.  
 

 



Výstupy vzdelávania ako spojítko požiadaviek praxe, profilu a ILP v ŠP 

ŠTANDARDY PRE ŠP SAAVŠ 
 

Článok 11: Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie 
študijného programu 

1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný program s 
cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade so štandardmi pre študijný program a aby dosahované ciele 
a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a ďalších 
zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, 
aktuálnym technologickým možnostiam a aby úroveň absolventov najmä prostredníctvom 
dosahovaných výstupov vzdelávania bola v súlade s požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.  
 

Článok 12 Vymedzenie pojmov 
16. Profilový študijný predmet je študijný predmet študijného programu, ktorý zásadným 
spôsobom prispieva k dosiahnutiu profilu absolventa, t. j. cieľov a výstupov vzdelávania 
príslušného študijného programu.  
 
24. Tvorivá činnosť je výskumná činnosť, vývojová činnosť, umelecká činnosť alebo ďalšia tvorivá 
činnosť vysokej školy, ktorá je relevantná z hľadiska napĺňania poslania vysokej školy, najmä vo 
väzbe na ciele a výstupy vzdelávania.  
 
30. Výstup vzdelávania je podrobná charakteristika, čo vzdelávajúca sa osoba vie, chápe a je 
schopná vykonať pri ukončení procesu vzdelávania tak, aby boli naplnené jednotlivé vzdelávacie 
ciele študijného programu. Uvádza sa spravidla v štruktúre vedomostí, zručností a 
kompetentností. Na rozdiel od cieľa programu je výstup vzdelávania stanovený pevne a miera 
jeho plnenia je merateľná a verifikovateľná.  Výstupy vzdelávania sa určujú pre študijný program 
ako celok, ako aj pre jeho časti a jednotlivé študijné predmety. 
 
 

 
 
 

 



Procesuálny kontext implementácie výsledkov/výstupov 
vzdelávania do ŠP 

Vstup : identifikácia potreby a očakávaní 
praxe, trhu práce, spoločnosti, politika a  

dlhodobá stratégia VŠ a pod. - ciele  
 

VŠ/pracovisko: Študijný program – profil + 
OVV v  predmetoch (profilové, ďalšie) 

 

Výstup: získaná kvalifikácia a uplatnenie na 
trhu práce (preverenie kompatibility: DVV a 

štandardy na výkon profesie) 
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Realizácia  ŠP 

Zlepšenie ŠP 
Interné a externé zainteresované strany 



Výsledky/výstupy vzdelávania podľa ďalších rámcov: 
úroveň očakávaní praxe a trhu práce 

Národná sústava povolaní 

 
 opis štandardných nárokov trhu práce (požiadavky zamestnávateľov v 

príslušných sektoroch národného hospodárstva) na jednotlivé pracovné 
miesta - odborné vedomosti, odborné zručnosti, všeobecné 
spôsobilosti/schopnosti,  

 

 slúži na prenos potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania  - 
MPSVR SR, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti; 
https://sustavapovolani.sk/  

 

 karta zamestnania s prepojením na EKR, NKR, ISCED, ISCO-08, SK ISCO-08 a 
podrobným zoznamom požadovaných  všeobecných spôsobilostí, odborných 
vedomostí a odborných zručností 

 

https://sustavapovolani.sk/
https://sustavapovolani.sk/
https://sustavapovolani.sk/


Výsledky/výstupy vzdelávania podľa ďalších rámcov: 
úroveň očakávaní praxe a trhu práce 

     Národná sústava kvalifikácií 

 
 jednotný celoštátny informačný systém - register opisu štandardných nárokov 

trhu práce na jednotlivé pracovné miesta – čiastočné a úplné kvalifikácie 
uznávané v SR , požadované na výkon pracovných činností pre dané povolanie 
vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov   

 

 MŠVVaŠ a Sektorové rady, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, 
zákon 568/2009 Z. z o celoživotnom vzdelávaní; https://www.kvalifikacie.sk/ 

 

 karta kvalifikácie s kódom,  prepojením na NKR, SK ISCO-08 a podrobným 
zoznamom plnenia kvalifikačného štandardu (vedomosti, zručnosti a 
kompetencie) a hodnotiaceho štandardu  (kritériá hodnotenia/overenia 
plnenia KŠ a výpis hodnotených  spôsobilostí) 

 

 

https://www.kvalifikacie.sk/
https://www.kvalifikacie.sk/


Výsledky/výstupy vzdelávania podľa ďalších rámcov: 
úroveň očakávaní praxe a trhu práce 

   Štatistická klasifikácia ISCO-08 
 
 jednotný systém klasifikácie a charakteristík zamestnaní – štatistický číselný 

register s opismi výkonu profesie a pracovných  činností – pomôžu 
identifikovať externé zainteresované strany pri tvorbe ILO 

 
 10 hlavných tried zamestnaní (jednomiestny kód), 40 tried zamestnaní 

(dvojmiestny kód), 127 skupín zamestnaní (trojmiestny kód), 433 podskupín 
zamestnaní (štvormiestny kód), 2311 jednotiek zamestnaní (sedemmiestny 
kód) 

 
 vydaná Vyhláškou Štatistického úradu č. 384/2015 Z.z. v znení vyhlášky č. 

286/2019 Z. z. ,  Metodický sprievodca práce s SK ISCO-08: 
https://www.hisco.sk/documents/MM-2020_5f43af3c8331e.pdf 
 

 Definuje úrovne zručností 1 až 4: vysokoškolské vzdelanie sa vyžaduje len pri 
zamestnaniach úrovne 4. 

 
 

https://www.hisco.sk/documents/MM-2020_5f43af3c8331e.pdf
https://www.hisco.sk/documents/MM-2020_5f43af3c8331e.pdf
https://www.hisco.sk/documents/MM-2020_5f43af3c8331e.pdf
https://www.hisco.sk/documents/MM-2020_5f43af3c8331e.pdf


Výsledky/výstupy vzdelávania podľa ďalších rámcov: 
úroveň nadnárodnej a národnej stratégie 

• Kvalifikačný rámec EHEA /Dublinské deskriptory: naviazaný na bolonský proces  a 
dublinské deskriptory (cykly VŠ vzdelávania a deskriptory), obsahuje VV a deskriptory pre 
každý cyklus – významná je jednoznačná preukázateľnosť  dosiahnutých VV v každom 
cykle. (kľúčové referenčné body: cyklus VŠ vzdelávania a kvalifikácie, pracovné zaťaženie, 
profil, výstupy vzdelávania a kompetencie; http://ehea.info/page-qualification-
frameworks) 

 
• EKR  a NKR: všeobecné opisy výsledkov vzdelávania - vedomosti, zručnosti, kompetencie 

-   na 8 úrovniach vzdelávania (1.st. ZŠ → 3.st. VŠ; SR totožné s EKR) 
 

• ECTS: vzťah kredity + pracovné zaťaženie + výsledky vzdelávania v rámci celých 
kvalifikačných alebo študijných programov, ako aj za ich vzdelávacích zložiek.  Stanovenie 
váhy vo vzťahu k pracovnému zaťaženiu, ktoré musia študenti absolvovať, aby vo 
formálnom kontexte dosiahli ILO. (Sprievodca užívateľa ECTS + Vyhláška o ECTS) 
 

• Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme v znení neskorších 
predpisov: výsledky vzdelávania ako súčasť ILP - hlavné vzdelávacie výstupy, ktoré 
študent získava absolvovaním predmetu, a opis toho, čo by mal študent vedieť, čomu by 
mal rozumieť a čo by mal byť schopný robiť po úspešnom ukončení procesu vzdelávania 

 



Podstata VV (LO) 

Inštitucionálna 
úroveň 

 

Výsledky/výstupy 
vzdelávania  

s ohľadom na 
jednotlivé predmety ŠP 

a témy/bloky tém a 
stupeň vzdelania 

 

 

 

Informačné listy 
predmetov 

 

Úroveň 
predmetu  

 

Výsledky/výstupy 
vzdelávania  

s ohľadom na stratégiu 
a ciele VŠ, KR EHEA, 
NKR, potreby praxe 

 

 

Tvorivá činnosť  viazaná 
na plnenie OVV, 

stratégia univerzity 
spojená s  VV a KR a 

pod. 

 

 

Úroveň študijného 
programu  

Výsledky/výstupy 
vzdelávania  

s ohľadom na 
ciele/zameranie  študijného 

programu  a modulov ŠP 
s dôrazom na prepojenie  

s požiadavkami trhu práce 
 
 
 

Profil absolventa, skladba 
predmetov ŠP (profilové, 

ostatné), koncepcia štátnej 
skúšky a záverečných prác v 

cykle 



Metodológie tvorby profilu absolventa/ŠP ako celku 

Metodológia zvyšovania výkonu (Tuning Methodology) :  

 reflektuje PDCA cyklus pri tvorbe, uskutočňovaní, hodnotení a  zlepšovaní  
ŠP  

Ciele  a profil ako prvý stupeň Tuning methodology:  

a) definovanie základných podmienok tvorby ŠP – hlavný cieľ – prepojenie 
na potreby (prax) a zámer/smerovanie/poslanie VŠ/fakulty  

b) definovanie profilu absolventa,  

c) deskripcia čiastkových cieľov programu a výsledkov vzdelávania na úrovni 
ŠP ako celku 

 



Metodológie tvorby profilu absolventa/ŠP ako celku 
Metodológia KSC – uplatnená aj v EKR a NKR:    

(knowledge/vedomosti – skills/zručnosti –competences/kompetencie) 

• Vedomosti: konkrétne prejavy abstraktnej inteligencie , ako napríklad 
poznatky o teóriách, konceptoch, skryté poznatky,  deklaratívne 
vedomosti a iné, v prepojení na konkretizované požiadavky praxe a 
trhu práce. 

 (Príklady: pozná, rozumie, analyzuje, komparuje, generalizuje, 
 aplikuje, predikuje, tvorí atď.) 

• Zručnosti: psychomotorické atribúty výkonu, ako napríklad zameranie 
pozornosti, vigilancia, dobrá percepcia, rýchlosť a presnosť výkonu, 
muskulárny výkon, automatizácia atď., ale aj mäkké zručnosti ako 
orientácia na cieľ, dobrá organizácia správania, komunikačné zručnosti 
atď., v prepojení na konkretizované požiadavky praxe a trhu práce.   

 (Príklady: realizuje, konštruuje, podáva výkon, integruje, rieši, 
 aplikuje, tvorí, atď.)  

• Kompetencie: komplexná kombinácia viacerých vedomostí,  zručností, 
vysokej motivácie,  osobnostných postojov a spôsobilostí 
(sebauvedomenie, sebaregulácia a sociálne spôsobilosti ) v prepojení 
na konkretizované požiadavky praxe a trhu práce.  

 (Príklady: dosahuje ... úroveň sociálnej kompetencie,... úroveň 
 personálnej kompetencie,  ....odbornej kompetencie, ....didaktickej 
 kompetencie atď.) 

 



Vhodné metodológie na tvorbu skladby študijného 
programu z aspektu OVV/ILO 

Metodológia zvyšovania výkonu (tuning methodology): 

d) preklopenie KSC do kurikula v zmysle obsahu vzdelávania (predmety a 
následne témy) a štruktúry (vzdelávacie moduly a kreditová záťaž),  

e) formulácia  výsledkov vzdelávania na úrovni  modulov/kurikula,  



Vhodné metodológie na tvorbu skladby študijného 
programu z aspektu OVV/ILO 

SOLO taxonómia:  

 postup a progres KSC v priebehu času – nadväznosť a stupňujúce sa hľadisko na 
náročnosť dosiahnutia a uplatnenia vedomostí, zručností a kompetencií:  

a) Absencia poznania (OVV možno opísať nasledovnými slovesami: nevie, nepozná, nedokáže 
určiť a pod. ),  

b) Poznanie  jedného hľadiska (OVV možno opísať nasledovnými slovesami: určí, rozpozná, 
vybaví si, zaznamená, pomenuje a pod.)  

c) Deskripcia  viacerých nesúvzťažných hľadísk (OVV možno opísať slovesami:  vysvetlí, 
definuje, zoradí, rieši, popíše, interpretuje a pod.)  

d) Relácie (OVV opísať nasledovnými slovesami: aplikuje, rozlíši, analyzuje, klasifikuje, 
porovnáva, sumarizuje, kategorizuje a pod.) 

e) Rozvinutá abstrakcia a tvorivosť (OVV opísať nasledovnými slovesami: tvorí, syntetizuje, 
abstrahuje, overuje, predikuje, teoretizuje, generalizuje, evaluuje, dedukuje, indukuje a pod.). 



Vhodné metodológie na formuláciu OVV/ILO v ILP 

Metodológia zvyšovania výkonu (Tuning Methodology):  

h) obsah – témy predmetu (obsahový štandard) a  merateľných výsledkov vzdelávania 
napríklad pomocou revidovanej Bloomovej taxonómie (výkonový štandard), 

i) rozhodnutie o prístupoch k vyučovaniu a učeniu (metódy, techniky, formy),   

i) výber metód hodnotenia tak, aby umožňovali dosiahnuť a identifikovať dosiahnuté 
VV/LO,  

 j) monitoring predmetu z aspektu VV/LO (vývoj evaluačného systému zameraného na 
kontinuálne zvyšovanie kvality vzdelávania v danom predmete a ŠP) 



Vhodné metodológie na 
formuláciu OVV/ILO v ILP 

 Bloomova revidovaná taxonómia :  
A) Dimenzia kognitívnych procesov -  merateľný kognitívny aspekt 
 faktické vedomosti (základné informácie, s ktorými sa študent má oboznámiť)  
 konceptuálne vedomosti (informácie o vzťahoch medzi elementmi v rámci väčších 

štruktúr)  
 procedurálne vedomosti (informácie o postupoch, metódach, algoritmoch, použití 

zručností)  
 metakognitívne vedomosti (informácie o vlastných poznávacích procesoch a ich fungovaní 

v kontextoch) 
Niektoré využívané aktívne slovesá: identifikuje, vybaví si, rozumie, parafrázuje, reprezentuje, 
preloží,  ilustruje, dosadí, kategorizuje, zaradí,  abstrahuje, generalizuje, odvodzuje, odhaduje, 
dáva do protikladu, páruje, rozdelí,, aplikuje,  integruje , nájde súvislosti, hodnotí, monitoruje, 
posudzuje, predikuje, dizajnuje, tvorí model. 
B) Dimenzia afektívnych procesov – náročnejšie merateľná 
Niektoré využívané aktívne slovesá: akceptuje, všíma si, rozvíja, rozpoznáva, prispôsobí sa, 
spolupracuje, hovorí, preveruje, odpovedá, počúva, akceptuje, obraňuje, zasväcuje (sa), stará 
sa, hľadá, stanoví, rozlíši, ukáže, zoradí, organizuje, systematizuje, zvažuje, internalizuje, 
overuje. 
C) Dimenzia psychomotorických procesov - merateľný výkonový aspekt  
Niektoré využívané aktívne slovesá: rozpozná, rozlíši, dotkne sa, počuje, pripraví sa, umiestni, 
usporiada,  imituje,  nasleduje, napodobňuje, opakuje, manipuluje, vykoná, urobí, dokončí, 
stvárni, fixuje, ukáže, koordinuje, prispôsobí, integruje, rieši, mení, dizajnuje, prekonáva, tvorí. 



Revidovaná Bloomova taxonómia - príklad 



Bakalársky študijný program 
Kognitívna dimenzia Pamätať si Porozumieť 

 
Aplikovať 
 

Analyzovať 
 

Hodnotiť 
 

Tvoriť 
 

Faktické 
vedomosti 

Konceptuálne 
vedomosti 

Procedurálne 
vedomosti 

Metakognitívne 
vedomosti 

Príklad :  predmet Všeobecná psychológia, bakalársky stupeň štúdia, 1. ročník 

KD Pamätať si Porozumieť 
 

Aplikovať 
 

Analyzovať 
 

Hodnotiť 
 

Tvoriť 
 

FV VV1  
(pamätá si) 

VV2  
(popisuje) 

VV3  
(kategorizuje) 

KV VV1 
(identifikuje) 

VV2 
(interpretuje) 

VV4 
(aplikuje) 

PV 

MV 

Profilové predmety 



Magisterský študijný program 

Kognitívna dimenzia Pamätať si Porozumieť 
 

Aplikovať 
 

Analyzovať 
 

Hodnotiť 
 

Tvoriť 
 

Faktické 
vedomosti 

Konceptuálne 
vedomosti 

Procedurálne 
vedomosti 

Metakognitívne 
vedomosti 

Profilové predmety 



Doktorandský študijný program 

Kognitívna dimenzia Pamätať si Porozumieť 
 

Aplikovať 
 

Analyzovať 
 

Hodnotiť 
 

Tvoriť 
 

Faktické 
vedomosti 

Konceptuálne 
vedomosti 

Procedurálne 
vedomosti 

Metakognitívne 
vedomosti 

Profilové predmety 



Formy a metódy k dosahovaniu a hodnoteniu výsledkov vzdelávania 
  
 

Najzákladnejšie 
formy 
vzdelávania: 
hromadné, 
skupinové, 
individuálne 
Možnosti  
hodnotenia - 
hodnotiace 
nástroje:  ústne 
skúšanie,  
písomné práce, 
testy,  
pozorovanie,  
hodnotenie 
projektov,  
výsledky súťaži,  
sledovanie 
postojov a 
prejavov 
správania, 
zaznamenávani
e zmien, 
študentove 
portfólio, atď.  

Ukážka 

K
D

 

Proces Pamätať si Porozumieť Aplikovať Analyzovať Hodnotiť Tvoriť 

Cieľ 
Získanie 

informácií 

Upevnenie 

informácií 

Systematizácia 

vedomostí 
Dekomponovanie Reflexia Produkcia 

A
D

 

Proces Vnímať Reagovať Hodnotiť Organizovať Tvoriť 

Cieľ   Uvedomenie Prepojenie Reflexia Harmomizácia Produkcia 
P

M
D

 Proces Pozorovať Pripraviť sa Imitovať Manipulovať Adaptovať Tvoriť 

Cieľ Uvedomenie Systematizácia Inštruovanie (sa) Prevedenie Harmomizácia Produkcia 

M
e

tó
d

a 
 -

  v
ýb

e
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Výklad X X   

Príkladovanie X X X       

Modelovanie X X X   

Kazuistika X X X       

Simulácia X X X   

Nácvik   X X X     

Výmena rolí     X X     

Aktívne sociálne 

učenie 
    X X X   

Projektovanie     X X X X 

Riešenie 

problému 
    X X X X 

Spätná väzba     X X X X 

Mentoring     X X X X 

Konzultácie     X X X X 

Námet na ďalšie čítanie:  
Verešová, M., Čerešník, M.  2013. Výsledky vzdelávania a ich implementácia do študijných programov. Nitra: UKF,  94s. , ISBN 978-80-558-0247-3, 
dostupné online: http://www.kpsp.pf.ukf.sk/prilohy/vysledky_vzdel.pdf 



Hodnotenie výsledkov vzdelávania - ILP 
Priebežné hodnotenie 
• Hodnotenie čiastkových výsledkov vzdelávania počas semestra = plnenie VV1 až 

VVx (maximálne 7) 

• Koncepcia univerzity:  minimálna požiadavka na absolvovanie profilových 
predmetov  napríklad 70%, minimálna požiadavka na absolvovanie ostatných 
predmetov  napríklad 60 % 

+ jednotný prístup k výpočtu záťaže v ŠP podľa ECTS (napríklad kredit = 27 hodín záťaže, 
poprípade hranica podľa ECTS = 25-30 hodín práce) 

• Nutný výber vhodných metód plnenia VV a ich hodnotenia 

Príklad: Všeobecná psychológia 2/2, profilový predmet (13 týždňov x 4  hod.,  
samoštúdium – SaP 13 x 4 hod., skúška 1 hod., samostatná práca 3 x 12 hod. = 141 
hod.= 5 kreditov – spolu 100 bodov = 40 + 60) 

VV1: Študent identifikuje a pamätá si jednotlivé modality prežívania a správania 
zvierat a človeka. - forma vzdelávania hromadná  = prednáška + samoštúdium - metóda 
overenia/hodnotenia VV = test (spolu aj s VV3 max. 40 bodov,  PÚ 70% = min. 28 
bodov). 

VV3: Študent kategorizuje jednotlivé modality prežívania a správania zvierat a  
človeka. -  forma vzdelávania  hromadná = prednáška + samoštúdium - metóda overenia 
VV  = test (spolu aj s VV3 max. 40 bodov,  PÚ 70% = min. 28 bodov). 

VV2: Študent popisuje a  interpretuje základné psychické procesy a stavy. - forma 
vzdelávania skupinová = seminár  + samostatná písomná práca  - metóda overenia VV 
prezentácia  na seminári  (20 bodov, PÚ 70% = 14 bodov) a verbálne hodnotená 
seminárna práca viazaná na porozumenie a interpretáciu príslušného psychického 
procesu a stavu  z pohľadu študenta a z pohľadu odborníkov a spätná väzba (20 bodov, 
PÚ 70% = 14 bodov).  

VV4: Študent aplikuje poznatky o základných  modalitách prežívania a správania do 
života človeka. - forma  vzdelávania  skupinová = seminár + samostatná práca študenta  
- metóda  overenia VV kazuistika (20 bodov, PÚ 70% = 14 bodov). 

 

Výsledné/celkové 
hodnotenie 

• Záverečné hodnotenie 
SLO ako celku na záver 
semestra v podobe 
získania kreditov  a 
udelenia hodnotenia A-
E (pri Fx kredity 
nezískava) 

• Stanovené minimálne 
kritérium: napríklad 
70%  

• Spravidla ako súčet 
všetkých čiastkových 
priebežných hodnotení 
k VV1 až VVx 

• Udelenie hodnotenia v 
bodoch – prevod na 
ECTS stupne:  

A = 100 – 94 

B=  94,5 – 89 

C=  88,5 – 82,5 

D=  82- 76,5 

E=  76 - 70 

Fx = 69,5 boda a menej  



Namiesto záveru: OVV/ILO a DVV/SLO v kontexte SCL 

Perspektíva učiteľa 

Očakávané 
výsledky/výstupy  
vzdelávania ILO 

 

 

Vzdelávanie (obsah, 
metódy, prostriedky, 

stratégie,  forma) 

 

 

Hodnotenie SLO 

 

Perspektíva študenta 

Hodnotenie (aktuálny 
stav KSC a ILO) + 

porozumenie a zmysel 

 

Učenie sa (motivácia, 
samoštúdium, prezenčné 
vzdelávanie vynaložená 

záťaž) 

 

Dosiahnuté výsledky 
vzdelávania (SLO) 

Kľúč už pred samotným   
procesom vzdelávania:  

Jednoznačné stanovenie podmienok,  
v rámci  ktorých možno dosiahnuť 

obojstranne kvalitné výsledky/výstupy 
vzdelávania  je bázou  pre spokojnosť na 
ceste k dosiahnutiu cieľa  vzdelávania a 

učenia sa. 


