Interná smernica č. 5/2012
Metodika sledovania a evidovania priamej vyučovacej činnosti učiteľov
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) vydáva túto
internú smernicu č. 5/2012 Metodika sledovania a evidovania priamej vyučovacej činnosti
učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „metodika“).
2. Metodika bola vypracovaná najmä z dôvodu vzájomnej porovnateľnosti priamej vyučovacej
činnosti učiteľov jednotlivých pedagogických pracovísk EU v Bratislave.
3. Metodika vychádza z rozdelenia ročného fondu pracovného času (cca 1870 hodín/ rok)
učiteľov EU v Bratislave (ďalej len „fond“) očisteného o čas určený na dovolenku (cca 335
hodín/ rok).
4. Metodika sa vzťahuje na všetky druhy a formy vysokoškolského vzdelávania v zmysle
Štatútu EU v Bratislave.
5. Podľa tejto metodiky sa sleduje a eviduje priama vyučovacia činnosť učiteľov za
akademický rok.
6. Prílohou metodiky je odporúčané metodické usmernenie na sledovanie a evidovanie
vedľajšej pedagogickej činnosti a ostatnej činnosti učiteľov jednotlivých pedagogických
pracovísk EU v Bratislave. Hodnotenie a prerozdeľovanie činností uvedených
v metodickom usmernení je v plnej kompetencii vedúcich zamestnancov.
Článok 2
Fond pracovného času
1. Ročný fond pracovného času učiteľov EU v Bratislave je rozdelený na tieto časti:
Ia. priama vyučovacia činnosť,
Ib. vedľajšia pedagogická činnosť,
Ic. ostatná činnosť,
II. vedeckovýskumná a publikačná činnosť.
2. Fond je na jednotlivé časti rozdelený nasledovne (s výnimkou kategórie „lektor“):
a) 50% fondu pripadá na časti Ia., Ib. a Ic. uvedené v bode 1 tohto článku (cca 770 hodín/
rok),
b) 50% fondu pripadá na časti II. uvedené v bode 1 tohto článku (cca 770 hodín/ rok).
3. Predmetom sledovania a evidovania pre potreby tejto smernice na úrovni univerzity je iba
priama vyučovacia činnosť.
4. Vedľajšia pedagogická a ostatná činnosť nie je predmetom sledovania a evidovania na
úrovni univerzity. Vedľajšia pedagogická a ostatná činnosť je predmetom sledovania a
evidovania iba na úrovni príslušných pracovísk (katedier a ústavov) a na úrovni príslušných
fakúlt. Rektor EU v Bratislave má právo požadovať od vedúcich katedier, resp. ústavov a od
dekanov jednotlivých fakúlt prehľad o plnení povinností učiteľov v oblasti vedľajšej
pedagogickej a ostatnej činnosti.
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5. Pri sledovaní a evidovaní pedagogického zaťaženia učiteľa, ktorý zabezpečuje výučbu na
celouniverzitných študijných programoch EU v Bratislave sa všetky činnosti vykazujú
a započítavajú rovnako, ako keby boli realizované na pracovisku, na ktorom je učiteľ
zamestnaný na plný pracovný úväzok.
6. Pre potreby tejto metodiky sa stanovuje dĺžka semestra na dennom štúdiu 1. a 2. stupňa
štúdia takto:
- zimný semester – 13 týždňov,
- letný semester – 1. a 2. ročník 1. stupňa štúdia a 1. ročník 2. stupňa štúdia – 13 týždňov,
- letný semester – 3. ročník 1. stupňa štúdia a 2. ročník 2. stupňa štúdia – 11 týždňov.
Článok 3
Sledovanie a evidovanie priamej vyučovacej činnosti
1.

Do priamej vyučovacej činnosti možno zahrnúť výhradne tieto činnosti:
a) priamu výučbu študentov 1. a 2. stupňa denného štúdia formou prednášok,
b) priamu výučbu študentov 1. a 2. stupňa denného štúdia formou cvičení a seminárov
(bez seminárov k záverečným prácam, bez bakalárskych a diplomových projektov),
c) priamu výučbu študentov 1. a 2. stupňa externého štúdia formou konzultácií (bez
konzultácií k záverečným prácam, bez bakalárskych a diplomových projektov),
d) priamu výučbu študentov 3. stupňa denného a externého štúdia formou určenou
v odporúčanom študijnom pláne,
e) vedenie záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia (denného aj externého) iba
v záverečnom ročníku štúdia v tomto počte hodín:
e1) 6 hodín za jednu záverečnú prácu a akademický rok (maximálne 60 hodín za
akademický rok),
f) vedenie záverečných prác na 3. stupni štúdia (denného aj externého) iba v záverečnom
ročníku štúdia v tomto počte hodín:
f1) 20 hodín za jednu záverečnú prácu a akademický rok.

2.

Rozsah priamej vyučovacej činnosti závisí:
a)

na dennom štúdiu 1. a 2. stupňa štúdia od čistej týždennej hodinovej výmery
jednotlivých predmetov podľa odporúčaných študijných plánov, od dĺžky semestra
v týždňoch a od počtu výučbových skupín pre daný predmet,

b) na externom štúdiu 1. a 2. stupňa štúdia od hodinovej výmery určenej pre daný
predmet a od počtu výučbových skupín pre daný predmet,
c)
3.

na 3. stupni štúdia od hodinovej výmery určenej pre daný predmet a od počtu
výučbových skupín pre daný predmet,

Priama vyučovacia činnosť vysokoškolských učiteľov podľa vedecko-pedagogického
zaradenia je stanovená v minimálnych hodnotách takto:
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Kategória vysokoškolských učiteľov

Minimálny rozsah
priamej vyučovacej
činnosti v hodinách za
akademický rok podľa
článku 3, ods. 1, písm.
a) – f)

Minimálny rozsah
povinností v hodinách
za akademický rok
podľa článku 3, ods. 1,
písm. a) – d)

profesor

160

130

docent

210

180

odborný asistent s vedeckou hodnosťou

300

260

odborný asistent bez vedeckej hodnosti

300

260

asistent

325

300

lektor

450

450

interný doktorand

120

104

4. Priama vyučovacia činnosť rektora, prorektorov a dekanov je stanovená pomerne
k minimálnym hodnotám uvedeným v bode 3 tohto článku a to podľa ich pracovnej
zmluvy.
5.

Z minimálnych hodnôt uvedených v bode 3 tohto článku sa pri výkone funkcie a vedúcim
zamestnancom odpočítavajú z minimálneho rozsahu povinností podľa článku 3, ods. 1,
písm. a) – d) nasledovné hodnoty:
prodekan

- 80 hodín/ rok

b) vedúci katedry

- 40 hodín/ rok

a)
c)

zástupca vedúceho katedry

d) tajomník katedry

- 25 hodín/ rok
- 20 hodín/ rok

e)

vedúci oddelenia katedry

- 15 hodín/ rok

f)

predseda akademického senátu na úrovni univerzity a fakulty - 30 hodín/ rok

g) predseda odborovej organizácie na úrovni univerzity a fakulty - 20 hodín/ rok
6.

Pri kumulovaní výkonu funkcie a výkonu vedúceho zamestnanca sa odpočítava vyššia
hodnota uvedená v bode 5 a to iba raz.
Článok 4
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

Prílohu tejto metodiky tvorí odporúčané metodické usmernenie na sledovanie a evidovanie
vedľajšej pedagogickej činnosti a ostatnej činnosti učiteľov jednotlivých pedagogických
pracovísk EU v Bratislave.
Vedúci zamestnanec môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch stanoviť učiteľovi
aj nižšiu/vyššiu povinnosť priamej vyučovacej činnosti, ako je stanovená v článku 3, bod.
3. Zmena musí byť konkrétne odôvodnená vyššími/nižšími výkonmi v oblasti vedeckovýskumnej činnosti.
Táto smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňom 1. 9. 2012.
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4.

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice stráca účinnosť a platnosť interná smernica č.
6/2004 Metodika sledovania pracovného zaťaženia učiteľov EU v Bratislave zo dňa 26. 5.
2004.

Bratislava 7. mája 2012

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., v.r.
rektor
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Príloha 1
Metodické usmernenie
na sledovanie a evidovanie vedľajšej pedagogickej činnosti
a ostatnej činnosti učiteľov jednotlivých pedagogických pracovísk EU v Bratislave
1. Metodické usmernenie na sledovanie a evidovanie vedľajšej pedagogickej činnosti a ostatnej
činnosti učiteľov jednotlivých pedagogických pracovísk EU v Bratislave (ďalej len
„metodické usmernenie“) je súčasťou internej smernice č. 5/2012 Metodika sledovania
a evidovania priamej vyučovacej činnosti učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
2. Vedľajšia pedagogická činnosť a ostatná činnosť učiteľov tvorí súčasť podielu ročného
fondu pracovného času učiteľov EU v Bratislave určeného na pedagogické aktivity.
3. Vedľajšia pedagogická a ostatná činnosť nie je predmetom sledovania a evidovania na
úrovni univerzity. Vedľajšia pedagogická a ostatná činnosť je predmetom sledovania
a evidovania iba na úrovni príslušných pracovísk (katedier a ústavov) a na úrovni
príslušných fakúlt. Rektor EU v Bratislave má právo požadovať od vedúcich katedier, resp.
ústavov a od dekanov jednotlivých fakúlt prehľad o plnení povinností učiteľov v oblasti
vedľajšej pedagogickej a ostatnej činnosti.
4. Vedľajšia pedagogická činnosť zahŕňa:
a) prípravu na pedagogický proces,
b) vedenie záverečných prác,
c) skúšanie študentov,
d) účasť v komisii pre štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia,
e) účasť v komisii pre dizertačné skúšky,
f) účasť v komisii pre obhajobu dizertačnej práce,
g) účasť v komisii pre habilitačné, resp. inauguračné konanie,
h) recenzovanie záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia,
i) oponovanie záverečných prác na 3. stupni štúdia,
j) oponovanie habilitačných prác,
k) oponovanie celých záverečných prác na 3. stupni štúdia pre účely vedeckého zasadnutia
pracoviska,
l) oponovanie inauguračných podkladov,
m) recenzovanie učebníc, monografií a učebných textov,
n) vedenie práce ŠVOČ, ak táto nie je záverečnou prácou, zapojenej do súťaže na
fakultnej a vyššej úrovni,
o) konzultačné hodiny.
5. Do vedľajšej pedagogickej činnosti sa nezapočítavajú činnosti uvedené v bode 4, pokiaľ sú
vykonávané na iných vysokých školách.
6. Na výpočet pracovného zaťaženia vo vedľajšej pedagogickej činnosti sa používajú
nasledovné hodnoty (pri výučbe, ktorú zabezpečujú viacerí vyučujúci, sa každému
vyučujúcemu započítava iba pomerná časť zodpovedajúca počtu hodín daného
vyučujúceho):
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Skupina aktivít/aktivita

Koeficient
v hodinách

Merná jednotka

Maximálna
hodnota

a) príprava na pedagogický proces (v závislosti od čistej týždennej hodinovej výmery
jednotlivých predmetov podľa odporúčaných študijných plánov a od dĺžky semestra
v týždňoch; nezávisí od počtu výučbových skupín – pri viacerých výučbových skupinách sa
započítava iba raz):
a1) prednáška na dennom štúdiu 1. a 2.
stupňa v slovenskom jazyku

2

hodina výučby

-

a2) prednáška na dennom štúdiu 1. a 2.
stupňa v inom ako slovenskom jazyku

4

hodina výučby

-

a3) konzultácia na externom štúdiu 1. a 2.
stupňa v slovenskom jazyku

2

hodina výučby

-

a4) konzultácia na externom štúdiu 1. a 2.
stupňa v inom ako slovenskom jazyku

4

hodina výučby

-

a5) konzultácia na 3. stupni štúdia
v slovenskom jazyku

4

hodina výučby

-

a6) konzultácia na 3. stupni štúdia v inom
ako slovenskom jazyku

6

hodina výučby

-

a7) seminár/cvičenie na dennom štúdiu 1.
a 2. stupňa v slovenskom jazyku

1

hodina výučby

-

a8) seminár/cvičenie na dennom štúdiu 1.
a 2. stupňa v inom ako slovenskom
jazyku

2

hodina výučby

-

b) vedenie záverečných prác (v závislosti od počtu semestrov, v ktorom sa záverečná práca
spracúva, na 3. stupni štúdia v závislosti od počtu rokov štandardnej dĺžky štúdia):
b1) záverečná práca na 1. a 2. stupni štúdia
v inom ako záverečnom ročníku
v slovenskom jazyku

6

práca/ semester

60 hod./
semester

b2) záverečná práca na 1. a 2. stupni štúdia
v záverečnom ročníku v slovenskom
jazyku

8

práca/ semester

80 hod./
semester

b3) záverečná práca na 1. a 2. stupni štúdia
v inom ako záverečnom ročníku v inom
ako slovenskom jazyku

8

práca/ semester

80 hod./
semester

b4) záverečná práca na 1. a 2. stupni štúdia
v záverečnom ročníku v inom ako
slovenskom jazyku

12

práca/ semester

120 hod./
semester

b5) záverečná práca na 3. stupni štúdia
v inom ako záverečnom ročníku
v slovenskom jazyku

20

práca/ rok

-

b6) záverečná práca na 3. stupni štúdia
v záverečnom ročníku v slovenskom
jazyku

30

práca/ rok

-

6

b7) záverečná práca na 3. stupni štúdia
v inom ako záverečnom ročníku v inom
ako slovenskom jazyku

40

práca/ rok

-

b8) záverečná práca na 3. stupni štúdia
v záverečnom ročníku v inom ako
slovenskom jazyku

50

práca/ rok

-

c) skúšanie študentov (započítava sa iba opravovanie písomnej časti skúšky, resp. osobná
účasť na ústnej skúške a to iba raz za každého študenta, pri viacerých skúšajúcich sa
maximálna hodnota rozpíše na každého učiteľa pomernou časťou zodpovedajúcou jeho
podielu na skúšaní študentov, maximálna hodnota je vyjadrením súčinu daného koeficientu
a počtu študentov, ktorí majú v danom roku zapísaný daný predmet):
c1) písomná skúška

0,45

študent

-

c2) ústna skúška

0,45

študent

-

c3) kombinovaná skúška

0,70

študent

-

d) účasť v komisii pre štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia (v závislosti od počtu dní konania
štátnych skúšok):
d1) účasť v komisii

6

deň

-

d2) účasť pri písomnej časti štátnej skúšky

3

deň

-

študent

-

d3) oprava písomnej časti štátnej skúšky

0,75

e) účasť v komisii pre dizertačné skúšky:
e1) účasť v komisii

1

študent

-

f) účasť v komisii pre obhajobu dizertačnej práce:
f1) účasť v komisii

2

študent

-

g) účasť v komisii pre habilitačné a inauguračné konanie:
g1) účasť v komisii

2

uchádzač

-

h) recenzovanie záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia:
h1) recenzia záverečnej práce na 1. stupni
štúdia spracovanej v slovenskom jazyku

2

práca

-

h2) recenzia záverečnej práce na 1. stupni
štúdia spracovanej v inom ako
slovenskom jazyku

4

práca

-

h3) recenzia záverečnej práce na 2. stupni
štúdia spracovanej v slovenskom jazyku

4

práca

-

h4) recenzia záverečnej práce na 2. stupni
štúdia spracovanej v inom ako
slovenskom jazyku

8

práca

-

i) oponovanie záverečných prác na 3. stupni štúdia:
i1) oponentský posudok práce spracovanej
v slovenskom jazyku

10

práca

-

i2) oponentský posudok práce spracovanej
v inom ako slovenskom jazyku

20

práca

-
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j) oponovanie habilitačných prác:
j1) oponentský posudok práce spracovanej
v slovenskom jazyku

15

práca

-

j2) oponentský posudok práce spracovanej
v inom ako slovenskom jazyku

25

práca

-

k) posudzovanie celých záverečných prác na 3. stupni štúdia pre účely vedeckého zasadnutia
pracoviska:
k1) posúdenie celej záverečnej práce
spracovanej v slovenskom jazyku

7

práca

-

k2) posúdenie celej záverečnej práce
spracovanej v inom ako slovenskom
jazyku

10

práca

-

l) oponovanie inauguračných podkladov:
l1) oponentský posudok na inauguračné
podklady

15

uchádzač

-

m) recenzovanie učebníc, monografií a učebných textov:
m1) vypracovanie recenzného posudku

10

dielo

-

n) vedenie prác ŠVOČ, ak táto nie je záverečnou prácou, zapojenej do súťaže na fakultnej
a vyššej úrovini
n1) vedenie práce ŠVOČ

4

práca

-

o) konzultačné hodiny:
o1) konzultačné hodiny

52

rok

52 hod./ rok

7. Ostatná činnosť zahŕňa:
a) výkon funkcie vedúceho katedry,
b) výkon funkcie tajomníka, zástupcu vedúceho katedry, resp. vedúceho oddelenia
katedry,
c) výkon funkcie prodekana,
d) členstvo v odborových komisiách doktorandského štúdia,
e) členstvo vo vedeckej rade fakulty,
f) členstvo vo vedeckej rade EU v Bratislave,
g) členstvo v komisiách, pracovných skupinách, resp. radách (napr. VEGA, KEGA,
APVV, akreditačná komisia) na minimálne národnej úrovni,
h) garantovanie študijného programu 1. a 2. stupňa štúdia,
i) garantovanie a spolugarantovanie študijného programu 3. stupňa štúdia,
j) garantovanie odboru habilitačného a inauguračného konania,
k) gestorstvo predmetu,
l) členstvo v akademickom senáte,
m) členstvo v redakčnej rade časopisu,
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n) výkon funkcie v odborovej organizácii na fakultnej, univerzitnej alebo národnej úrovni,
o) členstvo v komisiách na fakultnej, resp. univerzitnej úrovni,
p) príprava, koordinácia, riešenie medzinárodného (nevýskumného) projektu (okrem
mobilitného)
q) účasť na zasadnutiach katedry.
8. Do ostatnej činnosti sa nezapočítavajú činnosti uvedené v bode 7 písm. a) – e) a písm. h) o) a q) tohto článku, pokiaľ sú vykonávané na iných fakultách EU v Bratislave, prípadne na
iných vysokých školách.
9. Na výpočet pracovného zaťaženia v ostatnej činnosti sa používajú nasledovné hodnoty:
Skupina aktivít/aktivita

Koeficient
v hodinách

Merná jednotka

Maximálna
hodnota

a) výkon funkcie vedúceho katedry

40

rok

40 hod./ rok

b) výkon funkcie tajomníka, resp. zástupcu
vedúceho katedry

20

rok

20 hod./ rok

c) výkon funkcie prodekana

60

rok

60 hod./ rok

d) členstvo v odborových komisiách
doktorandského štúdia

15

komisia/ rok

e) členstvo vo vedeckej rade fakulty

20

rok

20 hod./ rok

f) členstvo vo vedeckej rade univerzity

20

rok

20 hod./ rok

g) členstvo v komisiách, pracovných
skupinách, resp. radách na minimálne
národnej úrovni

20

komisia/ rok

h) garantovanie študijného programu na 1.
a 2. stupni štúdia (pri garanciách viacerých
študijných programov sa započítava iba
raz)

20

rok

20 hod./ rok

i) garantovanie, resp. spolugarantovanie
študijného programu na 3. stupni štúdia
(pri garanciách, resp. spolugaranciách
viacerých študijných programov sa
započítava iba raz)

20

rok

20 hod./ rok

j) garantovanie, resp. spolugarantovanie
odboru habilitačného a inauguračného
konania (pri garanciách, resp.
spolugaranciách viacerých odborov sa
započítava iba raz)

20

rok

20 hod./ rok

k) gestorstvo predmetu

15

predmet/ rok

-

l) členstvo v akademickom senáte

20

senát/ rok

-

m) členstvo v redakčnej rade časopisu

15

redakčná rada/ rok

-

n) výkon funkcie v odborovej organizácii na
fakultnej, univerzitnej, resp. národnej
úrovni

15

úroveň/ rok

-

-

-
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o) členstvo v pracovných komisiách na
fakultnej, resp. univerzitnej úrovni

20

komisia/ rok

-

p) príprava, koordinácia, riešenie
medzinárodného (nevýskumného) projektu
(okrem mobilitného)

40

projekt/rok

-

q) účasť na zasadnutiach katedry

20

rok

20 hod./ rok

10. Vedúci zamestnanec môže zohľadniť v ostatnej činnosti aj iné aktivity (napr. členstvo
v SRK, v poradných orgánoch, expertných skupinách, organizovanie kurzov, konferencií,
odborných seminárov a pod. zamestnancov v maximálnej výške do 25 hodín za rok.
11. Dekan fakulty, resp. rektor EU v Bratislave môže zohľadniť v ostatnej činnosti aj iné
aktivity (napr. členstvo v SRK, v poradných orgánoch, expertných skupinách,
organizovanie kurzov, konferencií, odborných seminárov a pod.) zamestnancov
v maximálnej výške do 25 hodín za rok.
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