
Odporúčania pre 
poskytovateľov OVP 
• Vnímajte nástroj ON TRACK ako súčasť širšej iniciatívy 

so zameraním na vytvorenie silnej kultúry 
absolventov vo vašej organizácii; aby ste dosiahli čo 
najlepšie výsledky, zvážte možnosť zriadenia oddelenia 
pre kontakt s absolventmi.

• Pri zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov 
dodržiavajte všetky príslušné zásady GDPR, aby ste sa 
uistili, že plne dodržiavate požadované ustanovenia. 

• Uistite sa, že poskytujete adekvátnu spätnú väzbu 
ohľadom výsledkov prieskumu všetkým interným 
zúčastneným stranám, vrátane: manažmentu, 
akademického personálu, marketingového oddelenia, 
študijného oddelenia a pod.

• Pamätajte, že absolventi hrajú dôležitú úlohu 
sprostredkovateľa medzi vašou organizáciou, širšou 
študentskou komunitou a trhom práce – keďže majú 
skúsenosti so vzdelávaním  a trhom práce z prvej ruky. 

Rešpektujte a vážte si ich spätnú väzbu. 

Ako získam prístup
k nástroju ON TRACK? 
Všetky dostupné nástroje sú prístupné na webovej 
stránke projektu v časti určenej pre výsledky. Na link 
môžete kliknúť tu  
h�p://ontrack-project.eu/en/results-en

Budete môcť:

→ Stiahnuť dotazníky, ak ich chcete spustiť v inom 
nástroji.

→ Mať prístup k modelovým prieskumom (tri úrovne 
EKR, 7 jazykov, 2 rôzne online nástroje prieskumu).

→ Stiahnuť Metodickú príručku ON TRACK pre 
poskytovateľov OVP, ktorá vás bude celým procesom 
sprevádzať.

→ Stiahnuť Technický manuál ON TRACK, ktorý vám 
pomôže prispôsobiť vybraný model prieskumu vašej 
organizácii. 
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Nástroj na sledovanie uplatnenie
sa absolventov 



Čo je nástroj na sledovanie uplatnenia
sa absolventov ON TRACK? 
Je to prieskumný nástroj, ktorý môžu využívať 
poskytovatelia OVP, ktorí chcú sledovať informácie o 
svojich absolventoch v súvislosti s postavením v 
zamestnaní, voľbou povolania, ďalším vzdelávaním a 
podobne. 

Od nástroja na sledovanie sa očakáva, že pomôže 
poskytovateľom OVP: 

• Ostať v kontakte so svojimi absolventmi aj po 
termíne ukončenia štúdia.

• Zhromaždiť cenné kvantitatívne a kvalitatívne 
údaje, aby mohli neustále zlepšovať svoje vzdelávacie  
programy, systém riadenia kvality a služieb, napr. 
kariérne služby. 

• Identifikovať oblasti ďalšieho rozvoja v rámci 
organizácie.

• Sledovať mieru úspešnosti v zamestnaní svojich 
absolventov a využívať tieto údaje na prilákanie 
budúcich študentov.

Nástroj na sledovanie uplatnenia sa 
absolventov pre poskytovateľov 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

• Chcete ostať v kontakte so svojimi absolventmi? 

• Chcete vedieť, aký pokrokom urobili vaši absolventov? 

• Chcete neustále zlepšovať kvalitu vzdelávacích a 
školiacich programov, ktoré ponúkate? 

• Chcete zabezpečiť, že budete ponúkať vzdelávacie a 
školiace programy v súlade s potrebami pracovného 
trhu? 

Kto tento nástroj vytvoril? 
Nástroj bol vytvorený v rámci projektu ERASMUS+ 
“ON TRACK”. Je výsledkom spolupráce  deviatich 
partnerov z členských štátov EÚ: Slovensko, Grécko, 
Cyprus, Bulharsko, Lotyšsko, Rakúsko a Španielsko. 

Pre viac informácií o projekte “ON TRACK” navštívte 
našu webovú stránku. 

Ako funguje nástroj na sledovanie 
absolventov ON TRACK? 
Nástroj na sledovanie absolventov ON TRACK je pries-
kumný nástroj, ktorý pozostáva z 3 dotazníkov zvlášť 
vytvorených tak, aby sa zameriavali na rôzne úrovne 
Európskeho kvalifikačného rámca (EKR), v rozsahu 
od nižšieho po vyššie vzdelávanie, od bakalárskeho po 
magisterské štúdium, a to na každú úroveň zvlášť: 
úroveň 2-3,  úroveň 4-5, úroveň 6-7. 

Dotazníky sú dostupné v siedmych jazykoch: angličti-
na, gréčtina, nemčina, bulharčina, slovenčina, lotyština 
a španielčina. 

Dotazníky sú dostupné v dvoch rôznych online 
prostrediach:  

• Formuláre Google – jednoduché, ľahko sa používajú 

• LimeSurvey – dotazník má viac funkcií a ponúka 
ľahšie spracovanie údajov

Oba modely sú pre poskytovateľov OVP voľne 
dostupné, môžu si ich prispôsobovať a používať. 

Ako sa dá nástroj ON TRACK 
používať?  
Poskytovatelia OVP môžu prispôsobiť a použiť nástroj 
ON TRACK  pomocou týchto nasledujúcich 4 krokov:

Vyžiadajte si (cez email) od administrátorov ON 
TRACK prístup k modelovému prieskumu podľa 
vášho výberu (Formulár Google alebo 
LimeSurvey), v akomkoľvek dostupnom jazyku a 
úrovni. Dostanete kópiu pre vašu organizáciu, ako 
aj oprávnenia na spravovanie. 

Prispôsobte vybraný dotazník(y) potrebám vašej 
organizácie OVP, študentom, národnej legislatíve 
a pod. Tip - Technický manuál k dotazníkom ON 
TRACK vám pomôže vaše dotazníky prispôsobiť. 

Spustite prieskum. So všetkými osobnými údajmi 
vyplývajúcimi z prieskumu zaobchádzajte podľa 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) 
– nariadenia (EÚ) č. 2016/679.

Analyzujte zozbierané údaje a uistite sa, že sú 
informácie vhodne prezentované všetkým 
zúčastneným stranám, takže sa budú dať 
efektívne využiť.  

DÔLEŽITÉ Poskytovateľom OVP, ktorí majú záujem o 
nástroj ON TRACK, sa pred jeho prijatím a realizáciou 
odporúča aby: 

• zaistili, aby bola zavedená komplexná stratégia a 
plán, ktoré jasne riešia AKO A PREČO vaša 
organizácia začne prieskum.

• zaistili, že všetky relevantné skupiny budú o tejto 
činnosti vhodne informované. Tieto skupiny môžu 
zahŕňať akademický a administratívny personál, 
učiteľov, študijné oddelenia, kariérnych poradcov a pod.

Tip
Metodická príručka ON TRACK pre 
poskytovateľov OVP vám poskytne pomoc pri 
vytváraní stratégie a plánu vašej organizácie. 
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Projekt “ON TRACK” 
má pre vás riešenie 


