Z á p i s č. 1/2014
z porady Univerzitnej rady kvality SPU v Nitre,
konanej dňa 21. januára 2014

Prítomní:

prof. Gálová, prof. Hrubec, doc. Štěpánková, doc. Frančáková, doc. Jarábková, doc.
Repiský, Ing. Varga
Neprítomní - ospravedlnení: prof. Pokrivčák, prof. Schwarcz, doc. Trakovická, doc. Hudec, doc.
Gálik, Ing. Grauzeľ, doc. Pogran, Ing. Kliment, J. Ondrejičková doc. Urminská

Program:

1. Kontrola uznesenia
2. Prerokovanie vnútorného systému kvality
3. Príprava ďalších predpisov
4. Rôzne

Bod 1: Kontrola uznesenia
Predsedníčka URK, prof. Gálová, otvorila rokovanie URK a skontrolovala plnenie uznesení, pričom
konštatovala, že prijaté uznesenia sa plnia podľa časového harmonogramu.
Bod 2: Prerokovanie vnútorného systému kvality
Univerzitný manažér pre kvalitu vzdelávania, prof. Hrubec, predložil na rokovanie materiál:
„Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2001 na SPU v Nitre“. Prítomní
členovia URK sa podporne vyjadrili k predloženému návrhu a odporučili, aby na najbližšom
zasadnutí URK, po dopracovaní pripomienok, bol materiál schválený.
Bod 3: Príprava ďalších predpisov
Prorektorka prof. Gálová v spolupráci s prof. Hrubcom informovali o potrebe vypracovať a schváliť
ďalšie dokumenty. V tejto súvislosti boli prijaté nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1:
Dopracovať na niektorých fakultách dekréty pre členov FRK, štatút a rokovací poriadok FRK.
Zodp.: prodekani
Termín: 31.1.2014
Uznesenie 2:
Vypracovať a poslať prof. Hrubcovi organizačnú štruktúru fakulty.
Zodp.: prodekani

Termín: 31.1.2014

Uznesenie 3:
Aplikovať na podmienky fakulty materiál: „Politika kvality na SPU v Nitre“, dať podpísať
dekanovi fakulty a zverejniť na webovom sídle fakulty.
Zodp.: prodekani
Termín: 14.2.2014
Uznesenie 4:
Vypracovať Akčný plán pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte na dva roky (2014-2015).
Zodp.: prodekani
Termín: do 28. 2.2014

Uznesenie 5:
Vypracovať Akčný plán pre hodnotenie kvality vzdelávania na univerzite na dva roky (2014-2015).
Zodp.: prof. Hrubec, Ing. Grauzeľ
Termín: do 15. 3. 2014

Uznesenie 6:
Rozpracovať ciele kvality vzdelávania na akademický rok 2013/2014 v zmysle schválenej politiky
kvality na SPU v Nitre.
Zodp.: prorektorka Gálová
Termín: 15.3.2014
Uznesenie 7:
Rozpracovať ciele kvality vzdelávania na akademický rok 2013/2014 v zmysle schválenej politiky
kvality na podmienky fakulty.
Zodp.: prodekani
Termín: 31.3.2014
Uznesenie 8:
Vypracovať Vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania na univerzite podľa ESG.
Zodp.: prof. Hrubec, Ing. Grauzeľ
Termín: do 28. 2. 2014

Bod 4: Rôzne
 Prítomní členovia URK diskutovali k otázkam komplexnej akreditácie univerzity a fakulty
z hľadiska kreditov, študijných plánov, tvorby akreditačných spisov, informačných listov
predmetov a organizačnom zabezpečení predkladania podkladových materiálov.
 Prítomní členovia sa dohodli na ďalšom termíne stretnutia, ktoré bude dňa 28.2.2014.

Zapísala: J. Ondrejičková

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
predsedníčka URK

