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Background 

➢ Lack of common agreement about the meaning and boundaries of academic integrity and 
related terms can lead to inconsistent practices when combating potential misconduct and hinders 
enhancement of quality in education and research 

➢ There is a need to develop a global shared understanding of academic integrity and 
misconduct that will serve as a common ground for efficient and effective practices in 
academia and beyond 

➢ An international interdisciplinary team has developed a Glossary for Academic Integrity 
based on substantial set of reliable and widely used national and international academic 
integrity focused documents. The Glossary is a valuable tool to foster consistency in 
academic integrity and to manage potential misconduct on various levels and in different 
contexts. 

 
 
 
 
 

Účel nástroja sebahodnotenia pre študentov 
 

AISETS bol vyvinutý aby pomohol študentom 

ohodnotiť ich vlastné vedomosti, postoje a 

zručnosti týkajúce sa akademickej integrity.  
 

Jeho cieľom je slúžiť ako nástroj pre študentov, 

ktorý umožňuje posúdiť ich súčasný stav a 

identifikovať ich potenciálne oblasti rozvoja. 

Poskytuje študentom nielen príležitosť zamyslieť 

sa nad vlastným študijným prístupom a 

zručnosťami, ale tiež im poskytuje podporu pri 

rozširovaní ich vedomostí a zručností. 
 

Nástroj je určený na osobné použitie každého 
študenta a je úplne na jeho vlastnom rozhodnutí, či 
tento nástroj použije alebo nie. 

Súvislosti  

 Vysoké školy a univerzity potrebujú mať účinné nástroje, ktoré im pomôžu monitorovať                

a reflektovať súčasný stav akademickej integrity a upozorňovať na možné ďalšie dopady 

týkajúce sa zvyšovania úrovne akademickej integrity alebo prevencie akademických pochybení. 

 

 European Network for Academic Integrity (ENAI) vytvorila štyri nástroje sebahodnotenia 

zamerané na rôznych aktérov pôsobiacich v sfére vysokých škôl vrátane študentov, pedagógov, 

výskumných pracovníkov a aj samotných inštitúcií. 

 

 Nástroje boli pripravené medzinárodným interdisciplinárnym tímom na základe už skôr 

vyvinutých nástrojov prieskumu, relevantnej literatúry a na základe skúseností členov tímu. 



Stručne o AISETS  
 
AISETS je nástroj založený na dotazníkoch, ktorý 
pozostáva z otázok k sebahodnoteniu v troch 
sekciách. Odpovede študentov na každú otázku sa 
bodovo hodnotia a súvisia so spätnou väzbou. 
Okrem bodov na základe otázok a spätnej väzby 
každý študent dostáva aj celkové bodové 

ohodnotenie a spätnú väzbu pre daný nástroj. 
Poskytovaná spätná väzba zdôrazňuje potenciálne 
riziká alebo problémy; nabáda k hľadaniu pomoci 
alebo ďalšiemu vzdelávaniu; navrhuje užitočné 
zdroje a chváli študentov, keď majú dobré 
ohodnotenie. 

 

Sekcie AISETS 
 
 
 

 
 

Štruktúra AISETS  Prístup k AISETS 
 

Otázka   
AISETS bude poskytovaný ako interaktívny online 
nástroj voľne prístupný prostredníctvom webovej 
stránky European Network for Academic Integrity.  
 
Tento nástroj sa v súčasnosti testuje a po jeho 
vyskúšaní bude k dispozícii pre neobmedzené 
použitie ktorýmkoľvek študentom, ktorý je ochotný 
skontrolovať si svoje vedomosti a zručnosti. 
 
 
 
 

Body priradené k študentovej odpovedi na otázku  

Spätná väzba k priradeným bodom  

  

Celkový počet bodov pre danú sekciu otázok  

Celková spätná väzba pre danú sekciu otázok  

  

Celkový počet bodov a celková spätná väzba pre 
nástroj (za všetky jeho sekcie) 

 

 
 

Dostupnosť sebahodnotiacich a im príbuzných nástrojov pre zlepšovanie akademickej integrity 

y of the Glossary and development of other tools for improvement of 
Interaktívny Slovník pre akademickú integritu je dostupný na stránke: 
http://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/  

Všeobecný sprievodca pre akademickú integritu je dostupný na stránke: 
http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-glossary-guidelines/ 

Sebahodnotiace nástroje budú dostupné na stránke:  
http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-self-evaluation/   
a 

Author: Inga Gaižauskaitė 

Translated by Július Kravjar 

The set of Self-Evaluation Tools is a sub-output 
of the project “European Network for Academic 
Integrity”, funded under Erasmus Plus, Strategic 
Partnerships (agreement No. 016-1CZ01-
KA203-023949).  
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