Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Opatření děkana č. 9/2018
Název: Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty Lékařské fakulty v Hradci
Králové
Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana

Čl. 1
Úvodní ustanovení
V souladu s čl. 4 a čl. 5 Řádu pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy
Univerzity Karlovy se tímto opatřením stanovuje způsob hodnocení výuky ve studijních
programech studenty Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Čl. 2
Rozsah
Toto opatření se týká způsobu hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních
programech (dále jen „pregraduální výuka“) a doktorských studijních programech studenty
Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Čl. 3
Hodnocení pregraduální výuky (náležitosti, organizace)
1. Hodnocení pregraduální výuky se provádí v každém akademickém roce. Hodnocení je
možné uskutečnit v závislosti na charakteru výuky v průběhu celého akademického roku.
2. Hodnocení pregraduální výuky se týká všech povinných předmětů.
3. Hodnotit jednotlivé předměty mají možnost všichni studenti, kteří mají příslušné předměty
v daném akademickém roce zapsané.
4. Každý student může předmět v daném akademickém roce hodnotit pouze jednou.
5. Při hodnocení výuky musí být zajištěna anonymní forma hodnocení.
6. Hodnocení výuky probíhá v elektronické podobě prostřednictvím evaluačního dotazníku,
případně může probíhat v listinné podobě.
7. Za přípravu dotazníků je zodpovědný děkanem pověřený zaměstnanec, který tak činí ve
spolupráci garantem studijního programu, s členy Kolegia děkana, vyučujícími a se
studentskou částí Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen
„Akademický senát“).
8. Evaluační dotazník obsahuje zejména:
-

obecné dotazy hodnotící kvalitu výuky daného předmětu,

-

hodnocení pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících,

-

možnost vložení slovních komentářů.
Čl. 4.
Vyhodnocení dat

1. Vyhodnocení dat provede děkanem pověřený zaměstnanec ve spolupráci s Oddělením
výpočetní techniky.
2. Pověřený zaměstnanec seznámí s výsledky hodnocení děkana fakulty, garanta studijního
programu, členy Kolegia děkana, Akademický senát a Vědeckou radu Lékařské fakulty
v Hradci Králové.
3. Zpracované výsledky hodnocení výuky budou zveřejněny na internetových stránkách
fakulty nejpozději 15. 11. daného roku. Tímto způsobem nejsou zveřejňována slovní
vyjádření ke kvalitě pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících.
4. Děkan fakulty seznámí přednosty pracovišť a garanty jednotlivých hodnocených předmětů
s podrobnými výsledky evaluace v jimi koordinované výuce a současně jim uloží realizaci
případných nápravných opatření, a to nejpozději do 30. 11. daného roku.
Čl. 5
Hodnocení výuky v doktorských studijních programech
1. Hodnocení výuky v doktorských studijních programech je organizováno nejméně jednou
za tři roky.
2. Za jeho realizaci je odpovědný děkanem pověřený člen Kolegia děkana.
3. Ustanovení čl. 3 odst. 2 až 8 a čl. 4 se pro hodnocení použijí přiměřeně.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.
2. Návrh byl projednán Kolegiem děkana dne 12. 4. 2018.
V Hradci Králové, dne 7. 6. 2018

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

