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OBSAH A HARMONOGRAM MODULOV 2022/23 

INŽINIERSKA PEDAGOGIKA 

POVINNÁ ČASŤ  

(Rozsah: 88 hod., počet stretnutí: 16, akademický rok 2022/23) 

Termín Forma Názov 

Z
S

 

tréning Profesijná seniorita 

tréning Profesijná seniorita 

úvodný workshop Ako a prečo vzdelávame VŠ učiteľov na UNIZA 

workshop 

 

Obsah vzdelávania – ako pracovať s kľúčovými 

pojmami 

 

workshop Vizitka a didaktické portfólio VŠ učiteľov 

lektorská 

interaktívna 

prednáška  

 

Blended learning - príprava a realizácia 

lektorská 

interaktívna 

prednáška 

Vysokoškolský učiteľ a študent (vzdelávanie a 

učenie) 

lektorská 

interaktívna 

prednáška 

Ciele vyučovania na vysokej škole  

lektorská 

interaktívna 

prednáška 

Prezentácia ako súčasť VŠ výučby 

lektorská 

interaktívna 

prednáška, 

workshop 

Efektívne prístupy a stratégie vo VŠ vzdelávaní. 

Súčasné inovatívne stratégie vysokoškolského 

vzdelávania 1 

workshop 
Súčasné inovatívne stratégie vysokoškolského 

vzdelávania 2 

workshop 
Súčasné inovatívne stratégie vysokoškolského 

vzdelávania 3 
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L
S

 
lektorská 

interaktívna 

prednáška 

Metódy vysokoškolskej výučby v technických 

a ekonomických predmetoch 

lektorská 

interaktívna 

prednáška 

Pedagogicko-psychologické kompetencie VŠ 

učiteľa v kontexte SCL prístupu 

workshop 
Súčasné inovatívne stratégie vysokoškolského 

vzdelávania 4 

workshop 
Interaktívna komunikácia so študentmi – možnosti 

a prístupy 

workshop Tréning metodických zručností VŠ učiteľa  

lektorská 

interaktívna 

prednáška 

IKT v kreatívnej činnosti VŠ učiteľa 

lektorská 

interaktívna 

prednáška 

Hodnotenie študentov-možnosti a prístupy.  

 

J
ú

n
  

 

workshop Aký som učiteľ? 

workshop Výstupy vzdelávania 

záver 
Kvalita vzdelávania 

Sumarizácia vzdelávania  
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VOLITEĽNÁ ČASŤ 

(Rozsah: 11 hod., počet stretnutí: 5 (z toho 4 ako pokračovanie stretnutia z Inžinierskej 

pedagogiky) 

Deň Forma Názov 

1 moderovaná diskusia Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov na UNIZA  

2 

workshop s príkladmi 

dobrej VŠ vzdelávacej 

praxe pedagóga UNIZA 

Quo vadis...vysokoškolský učiteľ? 

skúsenosti z praxe 

3 moderovaná diskusia Vedecká a pedagogická činnosť VŠ učiteľa 

4 

moderovaná diskusia 
Vytvorenie kreatívnej atmosféry vo 

vysokoškolskom vzdelávaní 

moderovaná diskusia Tímová práca študentov a metodika eduScrum 

5 

workshop s príkladmi 

dobrej VŠ vzdelávacej 

praxe pedagóga UNIZA  

       + 

moderovaná diskusia 

Vedecká a pedagogická činnosť VŠ učiteľa 

Profesijná etika učiteľského povolania 

Ja a študenti – sociálne východiská efektívnej 

komunikácie 

 

 

 

 

 

 

 

 


