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v študijných programoch Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov

Vnútorné predpisy fakulty

Slovenská poľnohospodárska univerzita má vypracovaný „Integrovaný manažérsky
systém riadenia vysokej školy“, ktorý vychádza z vízie integrácie generickej štruktúry
medzinárodných štandardov, týkajúcich sa manažérstva kvality, environmentálneho
manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Systém manažérstva kvality je vypracovaný podľa požiadaviek medzinárodnej normy
STN EN ISO 9001:2009 (Systémy manažérstva kvality. Požiadavky). Systém
environmentálneho manažérstva spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 14001:2005 (Systém
environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie) a systém manažérstva
BOZP spĺňa požiadavky normy STN OHSAS 18001:2009 (Systém manažérstva BOZP.
Požiadavky). Generická štruktúra štandardov manažérskych systémov je hlavným aspektom
ich integrácie, ktoré sú zlúčené do jediného integrovaného manažérskeho systému.
Vedenie univerzity aktívne rozvíja a uplatňuje integrovaný manažérsky systém a
neustále zlepšuje jeho efektívnosť tým, že poukazuje v rámci univerzity na dôležité plnenie
požiadaviek zákazníka/študenta, zákonných požiadaviek a požiadaviek predpisov, znižujúcich
mieru rizík.
Externé hodnotenie kvality vzdelávania na SPU sa realizuje na národnej úrovni, ktorý
zabezpečuje Akreditačná komisia. Po komplexnej akreditácii v roku 2008 obhájila SPU status
univerzity. Hodnotenie kvality vzdelávania každoročne realizuje aj občianske združenie
ARRA. SPU je zapojená do siete viac ako 1000 európskych univerzít pod názvom: Trendence
Graduaten Barometer, prostredníctvom ktorej sa realizuje európsky prieskum zameraný na
kariéru a vzdelávanie.
Študenti sa môžu vyjadriť k uvedenej problematike prostredníctvom on line prieskumu,
ktorý je možné nájsť na web stránke:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=227816390620249&set=pu.104109346324288&ty
pe=1&theater
Na SPU je schválená Smernica na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne
kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja zručností na SPU v Nitre. V súlade so zákonom o
vysokých školách sa môžu študenti vyjadriť každoročne k hodnoteniu pedagogického procesu
a pedagóga formou anonymného dotazníka, ktorý je vypracovaný zvlášť pre hodnotenie
prednášok a zvlášť pre hodnotenie cvičení.
Študenti majú možnosť sa vyjadriť k vzdelávaniu a dávať návrhy a podnety na činnosť
univerzity aj prostredníctvom portálu MyUniversity. Fórum pre názory a podnety študentov
je možné nájsť na web stránkach:
http://e-myuniversity.eu/uniag/
http://www.facebook.com/pages/SPU-Nitra-Zelen%C3%A1univerzita/104109346324288
Interným sebahodnotením vzdelávacieho procesu na univerzite je aj každoročná evalácia
vzdelávania na jednotlivých fakultách a univerzite, v rámci ktorej sa analyzujú silné a slabé
stránky vzdelávacieho procesu s prijatím opatrení na zvýšenie kvality poskytovaného
vzdelávania študentov.

Zabezpečenie informovanosti študentov.
1. Univerzitný informačný systém. Predstavuje základný prvok informačnej
komunikácie študenta s univerzitou. Na SPU v Nitre bol od 1.9.2011 sprevádzkovaný
nový Univerzitný Informačný Systém (UIS), ktorý umožňuje študentom:
- evidenciu a výdaj čipových bezdotykových kariet študentov,
- získavať informácie o študijnom programe,
študijnom pláne a jednotlivých
predmetoch,
- tvorbu rozvrhov hodín,
- evidenciu skúšok študentov,
- komunikáciu navzájom medzi sebou, komunikáciu s pedagógmi a komunikáciu so
študijným oddelením,
- zverejňovanie rôznych informácií o štúdiu,
- získavanie študijných materiálov a pod.
Zdroj informačnej nerovnosti: nevyrovnaná IKT zručnosť študentov
Opatrenie 1: zabezpečenie odborných prednášok integrátorov UIS o práci v prostredí
informačného systému
2. Špecializované počítačové cvičebne. Pre študentov FAPZ je sprístupnená 2
počítačové cvičebne AZ-03 a AT-03, ktoré sú v správe dekanátu fakulty. V každej
cvičebni je 12 PC, na ktorých je nainštalovaný štandardný softvér MS Windows XP
a MS Office 2003, a rovnako sú nainštalovaní klienti UIS. Študenti fakulty si môžu
zriadiť "mailovú schránku" v Centre IKT, kde sa spravuje poštový server. Dôležité
informácie sa nachádzajú na adrese: URL:http://www.fapz.uniag.sk/
Zdroj informačnej nerovnosti: chýba harmonogram využívania IKT cvičební v čase mimo
výučby
Opatrenie 2: Vypracovať a zverejniť rozvrh sprístupnenia IKT cvičební
3. Webová stránka fakulty. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
má zriadenú webovú stránku www.fapz.sk, na ktorej sú zverejňované aktuálne
informácie o dianí na fakulte. Na stránke, všetky dôležité informácie, ktoré sa
dotýkajú štruktúry fakulty, vedenia fakulty, jej jednotlivých pracovísk, pedagogickej,
vedecko-výskumnej činnosti, činnosti akademického senátu fakulty, ako aj všetky
ďalšie dôležité informácie.
Zdroj informačnej nerovnosti: nízka prehľadnosť webovej stránky a neaktuálne informácie na
stránkach niektorých základných pracovísk.
Opatrenie 3: Vytvoriť nový prehľadný formát webovej stránky fakulty
Opatrenie 4: Pravidelná aktualizácia informácií na stránkach základných pracovísk FAPZ

4. Hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre hodnotenie kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu sú využívané štandardné dotazníky zamerané na
hodnotenie prednášok, hodnotenie cvičení, celkové hodnotenie vyučovacieho procesu,
hodnotenie vyučovacieho procesu doktorandmi, hodnotenie vyučovacieho procesu
pedagógmi. Dotazníky sú zverejnené v univerzitnom informačnom systéme, resp. na
www.fapz.uniag.sk a každý študent má pravo hodnotiť predmet po jeho absolvovaní.
Zdroj informačnej nerovnosti: nezáujem študentov o vyplnenie dotazníkov
Opatrenie 5: Informovať študentov o možnosti hodnotenia kvality výchovno-vzdelávacieho
vždy pri prihlasovaní sa na skúšku cez UIS
5. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ak fakulta zistí nedostatky
v používaných metódach vzdelávania, pravidlách overovania kvality nadobúdania
vedomostí a rozvoja zručností študentov, príjme konkrétne a termínované opatrenia na
ich odstránenie. Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov sa týkajú najmä
organizačných, personálnych, technických a iných opatrení. Za takéto sa považujú
najmä:
a) Úprava štruktúry vzdelávacích činností,
b) Úprava obsahu vyučovaného predmetu,
c) Zmeny formy priebežného a záverečného hodnotenia vedomostí a rozvoja
zručností,
d) Zmena metód vyučovania
e) Iné opatrenia podľa potreby.
Zdroj informačnej nerovnosti: neúplné informácie o takýchto opatreniach
Opatrenie 6: V správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti uvádzať ako samostatnú
časť: Opatrenia na odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese. Správu
zverejňovať na webovej stránke fakulty.
6. Kariérne centrum. Kariérne centrum sprostredkováva komunikáciu medzi
univerzitou a subjektmi, ktoré ponúkajú prácu či brigádu absolventom a študentom
SPU v Nitre (firmy, personálne agentúry a pod.) alebo majú záujem cielene sa
podieľať na ich profilácii a príprave už počas štúdia (témy záverečných prác,
poradenstvo, prax a pod.). Aktivity KC SPU zabezpečuje Kancelária celoživotného
vzdelávania SPU v Nitre.
Kariérne centrum – http://www.spu.sk/sk/karierne-centrum-98/
Zdroj informačnej nerovnosti: Nepravidelná komunikácia medzi Kariérnym centrom
a oddelením praxe fakulty.
Opatrenie 7: Skvalitniť komunikáciu a na stránke fakulty pravidelne informovať
o možnostiach praxe v jednotlivých odboroch.

7. Psychologická poradňa. Katedra pedagogiky a psychológie FEM SPU v Nitre
(adresa: SlPK, Štúrova 51, poschodie 00, miestnosť 16), zabezpečuje koordinačnú
činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.
Kontakt:
PhDr.
Miroslav
Poláček,
tel.:
037
6414895,
mail.:
miroslav.polacek@uniag.sk.
Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov zabezpečuje koordinačnú činnosť
pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami doc. Ing. Klára
Vavrišínová, CSc., Katedra špeciálnej zootechniky, FAPZ SPU v Nitre, tel.: 037/641
4800, e-mail: klara.vavrisinova@uniag.sk
Zdroj informačnej nerovnosti: nie je vytvorená samostatná sekvencia informácii pre študentov
so špecifickými potrebami na webovej stránke fakulty
Opatrenie 8: Vytvoriť samostatná sekvencia informácii pre študentov so špecifickými
potrebami na Webovej stránky fakulty.
8. Informácie pre absolventov. Snahou vedenia univerzity je pomôcť absolventom
uplatniť sa na trhu práce. S cieľom zvýšiť uplatniteľnosť našich absolventov bolo na
SPU vytvorené Kariérne centrum, ktoré zjednodušuje komunikáciu medzi SPU a
subjektmi, ktoré ponúkajú prácu či brigádu absolventom a študentom našej univerzity
alebo majú záujem cielene sa podieľať na ich profilácii a príprave už počas štúdia.
SPU každoročne organizuje aj Deň kariéry s cieľom oboznámiť najmä študentov
končiacich ročníkov s požiadavkami na trhu práce, s ponukou prezentujúcich
podnikateľských a iných subjektov. Záujmom univerzity je tiež podporovať činnosť
Klubu poľnohospodárskych odborníkov a Alumni klubu (Klub absolventov) za
účelom udržania kontaktu absolventov so školou.
Zdroj informačnej nerovnosti: Nepravidelná komunikácia medzi Kariérnym centrom
a oddelením praxe fakulty
Opatrenie 9: Skvalitniť komunikáciu a na stránke fakulty pravidelne informovať
o možnostiach zamestnania absolventov v jednotlivých odboroch.
Zdroj informačnej nerovnosti: Chýba zverejňovanie údajov, názorov a profesionálnej dráhy
absolventov
Opatrenie 9: Na stránke fakulty pravidelne informovať o uplatnení absolventov
v jednotlivých odboroch
9. Informácie pre uchádzačov o štúdium: Pre uchádzačov o štúdium fakulta organizuje
dni otvorených dverí, kde sa študenti môžu zúčastniť a informovať o možnostiach
záujmu o štúdium. Informácie o štúdiu sú zverejňované na portály VS, webovej
stránke fakulty a univerzity. Pedagogickí pracovníci fakulty pri návštevách stredných
škôl osobne informujú o možnostiach štúdia na fakulte. Pre záujemcov o štúdium na
študijnom programe Manažment rastlinnej výroby je v rámci dňa otvorených dverí
každoročne organizovaný Informačný deň na Katedre Rastlinnej výroby FAPZ.

Zdroj informačnej nerovnosti: nedostatočné využívanie regionálnej tlače a televízie
Opatrenie 10: Využiť pre informácie o možnostiach štúdia na fakulte v širšom rozmere aj
prostredníctvom regionálnych komunikačných zdrojov.
10. Študijné zdroje a podpora študentov: Podpora študentov je významným aspektom
kvality vzdelávania. SPU v Nitre má za týmto účelom zriadenú Slovenskú
poľnohospodársku knižnicu, ktorej modernizácia neustále prebieha. Informačné zdroje
v knižnici sú k dispozícií počas prevádzkovej doby aj po 16,00 hod. Chýba však
konkretizácia nástrojov na revidovanie a zlepšovanie podporných služieb určených
študentom ako hodnotenie využívania knižničných informačných služieb študentmi.
Zdroj informačnej nerovnosti: Nevyrovnaná schopnosť študentov pracovať s odbornou
a vedeckou literatúrou.
Opatrenie 11: V rámci predmetov Úvod do vysokoškolského štúdia a Metodika
vypracovania záverečnej práce zvýšiť podiel prednášok odborných pracovníkov SLPK.

Schválené vo vedení FAPZ SPU v Nitre 19.3.2013

v. r.
Prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
dekan

