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 Kvalifikačný profil pedagóga pôsobiaceho v oblasti vysokoškolskej prípravy budúcich 

technicky orientovaných odborníkov je podľa International Society for Engineering Education 

(IGIP) založený na dvoch základných pilieroch: kvalitnom odbornom vzdelaní primerane 

doplnenom praktickými skúsenosťami a na kvalifikačných predpokladoch získaných v rámci 

špeciálnej prípravy z oblasti pedagogiky. Vysokoškolský pedagóg by mal disponovať 

pedagogickými, sociálnymi, psychologickými a etickými schopnosťami, ďalej didaktickými, 

hodnotiacimi, organizačnými a riadiacimi schopnosťami, schopnosťou sebareflexie a ďalšieho 

osobnostného rozvoja, ako aj schopnosťou primeranej pedagogickej komunikácie v praxi.  

V súlade s vyššie uvedenými požiadavkami v medzinárodnom kontexte je predpokladom 

kvalitnej a efektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti vysokoškolského učiteľa nielen 

nadobudnutie požadovaných odborných kompetencií v konkrétnom študijnom odbore na 2. a 3. 

stupni vysokoškolského štúdia, ale aj získanie primeraných pedagogických kompetencií 

a zručností. Dosiahnutie súladu a rovnováhy medzi týmito skupinami kompetencií, ako aj 

objektívna potreba  ďalšieho vzdelávania zo strany pedagógov jednotlivých fakúlt univerzity je 

základom realizácie kurzu vysokoškolskej pedagogiky na Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzite v Nitre. Kurz vysokoškolskej pedagogiky na SPU v Nitre je akreditovaný 

medzinárodnou organizáciou IGIP pre roky 2016-2020. 

Kurz vysokoškolskej pedagogiky je určený vysokoškolským učiteľom Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre, absolventom študijných odborov nepedagogického 

zamerania  3. stupňa vysokoškolského štúdia na  univerzitách v SR a v zahraničí. 
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1. Cieľ kurzu  
 

 Cieľom kurzu je poskytnúť frekventantom potrebné relevantné a aktuálne informácie a 

poznatky z oblasti: 

 inžinierskej pedagogiky a vysokoškolskej pedagogiky, 

 psychológie, 

 spoločenských vied- sociológie a sociológie výchovy, etiky, 

 vysokoškolskej didaktiky, 



 aplikácie moderných vzdelávacích technológií a  nástrojov diseminácie vzdelávacieho 

(odborného)  obsahu.  

 

 Obsahové zameranie a všetky aktivity kurzu by mali byť nápomocné pri osvojovaní si 

zručností v oblasti pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese na vysokej 

škole a k celkovému zvyšovaniu kvality vysokoškolskej výučby.  

 Osobitná pozornosť je venovaná interakciám pedagóg a študent, motivácii k učeniu,  

využívaniu moderných vyučovacích metód a spôsobom preverovania a hodnotenia vedomostí 

študentov. 

 

Predmet Počet hodín 

1. semester kontaktná 

výučba  

nekontaktná  

výučba  

Inžinierska pedagogika 

PaedDr.T. Šeben Zaťková, PhD. 

8 h s 18 h 

Inžiniersko- pedagogické 

praktikum 

PaedDr. T. Šeben Zaťková, PhD. 

6 h z 18 h 

Vysokoškolská didaktika 

Ing. E. Černáková, PhD. 

9 h z 18 h 

Vybrané kapitoly 

zo psychológie 

PhDr. M. Poláček, PhD. 

9 h s 18 h 

Vybrané kapitoly zo sociológie 

Mgr. D. Kučírková, CSc.  

3 h z 6 h 

Pedagogická komunikácia a 

rétorika- praktikum 

Mgr. D. Kučírková, CSc. 

6  h z 12 h 

2. semester   

Práca s textom, odbornými 

informačnými zdrojmi 

a publikovanie 

PhDr. Ľ. Jedličková, PhD. 

3 h z 6 

Projektový manažment 

Doc. Ing. Z. Kapsdorferová, 

PhD. 

6 h z 12 

Technológia vzdelávania 

doc. Ing. Paed. Igip. R. Hrmo, 

PhD. 

 6 h z 12 

Etika a interkultúrne 

kompetencie 

Mgr. E. Pechočiaková Svitačová, 

PhD. 

3 h z 6 

3. semester   

Konzultačný seminár 

k záverečnej práci 

 
 

Pedagogický výstup pred 

komisiou 

 
 



Záverečné kolokvium   

 

2. Podmienky absolvovania kurzu 

2.1 Základnými podmienkami absolvovania kurzu sú: 

 absolvovanie minimálne 50% časovej výmery kurzu, 

 získanie všetkých zápočtov na základe splnenia úloh podľa požiadaviek 

garantov predmetov, 

 úspešné absolvovanie všetkých predpísaných skúšok, 

 pedagogický výstup pred odbornou komisiou, 

 vypracovanie záverečnej práce. 

2.2  Kurz končí odovzdaním a prezentáciou portfólia (obsahuje zoznam absolvovaných 

predmetov a zadaných písomných prác s podpisom jednotlivých vyučujúcich, 

vypracovanú prípravu na vyučovaciu jednotku odučenú v rámci pedagogického výstupu 

a jej rozbor)  a obhajobou záverečnej práce pred skúšobnou komisiou na záverečnom 

kolokviu. Záverečná práca musí byť formálne spracovaná v súlade s požiadavkami na 

záverečné/kvalifikačné práce a v zmysle platných odporúčaní a požiadaviek. 

Absolventi získavajú "Vysvedčenie o absolvovaní kurzu vysokoškolskej pedagogiky". 

 

3. Organizácia kurzu a predbežný harmonogram 

 

Kurz prebieha v troch trojdňových sústredeniach po 24 hodinách kontaktnej výučby. Kontaktná 

i nekontaktná výučba sú rozvrhnuté do troch semestrov: 

 

Výučba (máj, jún, september 2018) 

Predpoklad - presný rozvrh bude doplnený 

1. sústredenie: XX. týždeň  (29.-31.máj 2018) 

2. sústredenie:  X. týždeň  (5.-7. jún 2018)  

3. sústredenie: XX. týždeň  (20.-21. september 2019) 

Záverečné kolokvium (január-február 2019) 

 

Navrhovaný počet účastníkov kurzu je maximálne 30 frekventantov. 

Katedra pedagogiky a psychológie si vyhradzuje právo na zmenu zaradenia predmetov 

a výučby v jednotlivých semestroch na základe materiálno-organizačných možností. 

 

 

4. Personálne zabezpečenie kurzu 

 

Vysoká kvalita kurzu by mala byť zabezpečená lektormi, ktorí sa profesne venujú 

vysokoškolskej pedagogike. Preto jednotlivé konzultácie navrhujeme viesť lektormi: 

 

PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.     

Ing. Eleonóra Černáková, PhD. 

PhDr. Miroslav Poláček    

      PhDr. Ľubica Jedličková, PhD. 

      Doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD. 

      Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD. 



 

     Externí pracovníci: doc. Ing.  Roman Hrmo, PhD., ING-PAED IGIP    

                               Mgr. Drahomíra Kučírková, CSc.   

                                      

Pedagogickí pracovníci Centra pedagogiky a psychologického poradenstva budú 

participovať pri realizácii kurzu v rámci výučby, pri individuálnych konzultáciách v rámci 

vedenia záverečných prác (vypracovávajú sa na podmienky vyučovania jednotlivých vedných 

odborov v rámci vysokoškolskej výučby) i v rámci pedagogických výstupov (spolu s gestorom 

odborného predmetu a vedúcim pracoviska na príslušnej katedre), v rámci záverečného 

kolokvia kurzu sa zúčastňujú okrem členov CPPP FEM aj prorektor a prodekani jednotlivých 

fakúlt SPU v Nitre a vedúci príslušnej katedry. 

 

 

 

POPLATOK ZA ABSOLVOVANIE KURZU:    30 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA  

 

IGIP INTERNATIONAL SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION 
 

Ciele medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku (IGIP) 

- zdokonaľovanie vyučovacích metód v technických predmetoch,  

- rozvoj kurikula orientovaného na prax, ktoré zodpovedá potrebám študentov 

a zamestnávateľov, 

- podporovať využívanie médií v technickej výučbe, 

- integrovať jazyky a humanitné predmety v inžinierskom vzdelávaní, 

- presadzovať zaradenie nácviku manažérskych spôsobilostí do vzdelávania inžinierov., 

- podporovať povedomie o životnom prostredí a formovať ekologické uvedomenie, 

- podporovať rozvoj inžinierskeho vzdelávania v rozvojových krajinách.  

IGIP sa snaží zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu s ostatnými spoločnosťami venujúcimi 

sa inžinierskemu vzdelávaniu, ako sú IEEE (Education Society), ASEE (the American Society 

of Engineering Education), SEFI (the European Society for Engineering Education) a IFEES 

(the International Federation of Engineering Societies). 

Absolvovaním prototypu kurikula navrhnutého  IGIPom v ktorejkoľvek akreditovanej 

inštitúcii vo svete, IGIP potvrdzuje, že získaný titul ING.PAED.IGIP zahŕňa všetky kompetencie 

potrebné  na vyučovanie na požadovanej úrovni  s najlepšími dostupnými vzdelávacími 

technológiami. 

IGIP ponúka medzinárodné a regionálne konferencie, sympóziá, letné školy. 

IGIP založil pracovné skupiny na rôzne témy inžinierskeho vzdelávania. 

V záujme zvyšovania kvality prípravy učiteľov technických predmetov bolo v rámci IGIP 

vytvorené štandardné kurikulum pre inžiniersku pedagogiku. Vzdelávacie organizácie, ktoré 

pripravujú učiteľov technických predmetov podľa tohto kurikula, môžu požiadať IGIP 

o akreditáciu. Inžinieri – technici, ktorí absolvujú pedagogické štúdium v akreditovanej 

organizácii, sú oprávnení požiadať o zápis do medzinárodného registra kvalifikovaných 

učiteľov technických predmetov a používať titul ING-PAED IGIP. 

Existencia registra aj titul ING-PAED IGIP vo všeobecnosti pozitívne vplývajú na spoločenské 

postavenie učiteľov technických predmetov. V štátoch, kde IGIP pôsobí (v súčasnosti vyše 70 

krajín, vrátane väčšiny štátov EÚ), znamená tento titul kvalifikáciu vyučovať technické 

predmety. 

Absolventi vysokoškolskej pedagogiky na SPU môžu požiadať o zápis do Registra IGIP a o 

titul ING-PAED IGIP. Podmienkou je, že sú inžinieri a majú minimálne ročnú učiteľskú 

prax. Žiadosť sa predkladá na formulári dostupnom na 

http://www.igip.org/pages/aboutigip/ing-paed.html, ktorý sa zasiela slovenskému 

monitorovaciemu výboru. Za zápis do registra sa platí administratívny poplatok. 

ING.PAED.IGIP je pre všetkých učiteľov inžinierskych smerov, ktorí sú 

http://www.igip.org/pages/aboutigip/ing-paed.html


 inžinieri a absolvovali štúdium v súlade s kurikulom IGIP v rámci akreditovaných 

inštitúcií  a majú jeden rok učiteľskej praxe. 

Toto je minimálny kvalifikačný profil pre učiteľov a inštruktorov v inžinierskom vzdelávaní. 

IGIP kurikulum je modulový systém, ktorý pozostáva zo 

 základných modulov (8 Credit Points) - teoretická a praktická inžinierska pedagogika 

                                                                       didaktika laboratórnych cvičení  

 teoretických modulov (4 CP) - psychológia, sociológia, etika a interkultúrne  

                                                        kompetencie. 

 praktických modulov (8 CP) – komunikačné zručnosti, vedecké písanie, práca s  

                                                       projektami, médiá,  e-learning, a výučba podporovaná   

                                                       počítačom,  voľný modul pre doplnkové témy. 

HISTÓRIA IGIP 

Medzinárodná spoločnosť pre inžiniersku pedagogiku  IGIP bola založená v roku 1972 na 

Univerzite v Klagenfurte (Rakúsko) Adolfom Melezinekom. Vytvorenie inžinierskej 

pedagogiky bolo v tom čase pokrokovým krokom, inžinierstvo a pedagogika neboli predtým 

nikdy spájané na vedeckej úrovni. To čo sa medzitým stalo vo svete známe ako "Klagenfurter 

Ingenieurpädagogische Schule" (Klagenfurtská škola inžinierskej pedagogiky) bolo uvedené na   

1. medzinárodnom sympóziu inžinierskej pedagogiky v roku 1972. 

Dokonca v sedemdesiatych rokoch 20. storočia  boli európska integrácia a štandardizácia 

profilov pre edukátorov chápané ako najdôležitejšie faktory  vzdelávania, výcviku a učenia. 

Tak IGIP vytvoril medzinárodný register učiteľov inžinierskeho štúdia, ktorý od tých čias 

zaručuje  minimálne štandardy v technickej odbornosti a dobre vyvážené kompetencie profilu  

učiteľa odborov inžinierskeho zamerania. Register obsahuje zoznam kvalifikovaných 

pedagógov, ktorí obsiahli kurikulum prototypu IGIP. Tí, ktorí sú registrovaní sú medzinárodní 

inžinierski učitelia a môžu používať titul ING-PAED IGIP. 

IGIP akredituje vzdelávacie centrá pre  "Medzinárodnú inžiniersku pedagogiku", ktorých 

vzdelávací obsah je v súlade s prototypom kurikula  pre inžiniersku pedagogiku IGIP. 

IGIP ČLENSTVO 

Benefity 

 doplnkové  kurzy odbornej prípravy vo všetkých oblastiach inžinierskeho vzdelávania 

 medzinárodné výskumné výsledky a skúsenosti 
 kontakty s kolegami z celého sveta 

 medzinárodné fórum pre prezentáciu projektov a ďalších výskumov 



 znížená cena každoročne vydávaného konferenčného zborníka  
 doplňujúce kópie  IGIP SPRÁV, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie 

 znížené poplatky pri účasti na sympóziách  IGIP 

 kontakty s organizáciami UNESCO a UNIDO vďaka poradenskej funkcii  IGIPu  

 

Ročné členské poplatky 

Jednotlivci: 50 EUR 

Študenti: 25 EUR 

Inštitúcie, asociácie a spoločnosti: 150 EUR 

Kontakt 

IGIP Office 

c/o Carinthia University of Applied Sciences 

Dept. Systems Engineering 

Europastrasse 4 

9524 Villach 

Austria 

president@igip.org  

office@igip.org 

http://www.igip.org/ 

mailto:president@igip.org
mailto:office@igip.org

