Z á p i s č. 2/2014
z porady Univerzitnej rady kvality SPU v Nitre,
konanej dňa 6. marca 2014

Prítomní:

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

Program:

1. Kontrola uznesenia
2. Prerokovanie vnútorného systému kvality
3. Samohodnotiace správy fakúlt
4. Rôzne

Bod 1: Kontrola uznesenia
Predsedníčka URK, prof. Gálová, otvorila rokovanie URK, 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 dopracovaný
materiál o pripomienky členov URK: „Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO
9001:2001 na SPU v Nitre“. Prítomní členovia URK „Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa
STN EN ISO 9001:2001 na SPU v Nitre“ schválili.
Uznesenie 1:
URK schvaľuje „Vnútorný systém kvality vypracovaný podľa STN EN ISO 9001:2001 na SPU
v Nitre“ a ukladá predsedníčke URK distribuovať materiál na fakulty.
Zodp.: prof. Gálová
Termín: 10. 3. 2014
Bod 3: Samohodnotiace správy fakúlt
Predsedníčka URK skontrolovala vypracovanie samohodnotiacich správ v oblasti vzdelávania a
akčný plán pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakultách na roky 2014-2015. Členovia URK sa
vyjadrovali k jednotlivým častiam správy, spôsoboch ich vypracovania a zverejnenia.
Uznesenie 2:
Ukladá sa prodekanom pre vzdelávanie dať schváliť vo vedení fakulty Samohodnotiacu správu
v oblasti vzdelávania a Akčný plán pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte na roky 20142015.
Zodp.: prodekani fakúlt
Termín: do 31. 3. 2014
Uznesenie 3:
Samohodnotiace správy za jednotlivé fakulty a vypracovaný akčný plán na roky 2014 – 2015
predložia prodekani predsedníčke URK.
Zodp.: prodekani
Termín: 31.3.2014

Bod 4: Rôzne
 Členovia URK diskutovali o spôsobe vypracovania cieľov kvality v oblasti vzdelávania na
úrovni SPU a jednotlivých fakúlt. Dohodli sa, že ciele kvality sa budú pripravovať len na
úrovni vzdelávania a ďalšie oblasti hodnotenia (oblasť vedeckovýskumnej činnosti,
zahraničných vzťahov a iné) budú dopracované po odovzdaní materiálov ku Komplexnej
akreditácii univerzity.
 Diskutovalo sa o príprave materiálu: „Vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania na
SPU v Nitre podľa ESG“, ktoré pripraví prof. Hrubec.
 Predsedníčka URK prof. Gálová informovala prítomných o aktuálnej situácii pri príprave
materiálov pre hodnotenie kvality vzdelávania v rámci komplexnej akreditácie.
 Prítomní členovia sa dohodli na ďalšom termíne stretnutia URK, ktoré bude dňa 3. 4. 2014.

Uznesenie 4:
Ukladá sa predsedníčke URK 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 5:
Ukladá sa prof. Hrubcovi a Ing. Grauzeľovi vypracovať „Vnútorný systém hodnotenia kvality
vzdelávania na SPU v Nitre podľa ESG“.
Zodp.: prof. Hrubec, Ing. Grauzeľ
Termín: do 31. 3. 2014
Uznesenie 6:
Členovia URK sa dohodli, že prof. Hrubec vypracuje Hodnotenie systému kvality vzdelávania na
SPU v Nitre do materiálov ku Komplexnej akreditácii.
Zodp.: prof. Hrubec
Termín: 15. 3. 2014
Uznesenie 7:
Prodekani pre vzdelávania vyhodnotia anketu, ktorá bola distribuovaná doktorandom, pedagógom
SPU a zamestnávateľom našich absolventov, a výsledky ktorej budú dokladované do materiálov ku
Komplexnej akreditácii.
Zodp.: prodekani
Termín: 15. 4. 2014

Zapísala: J. Ondrejičková

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
predsedníčka URK

