Z á p i s č. 3/2014
z porady Univerzitnej rady kvality SPU v Nitre,
konanej dňa 10. apríla 2014

Prítomní:

prof. Gálová, prof. Hrubec, doc. Frančáková, doc. Repiský, doc. Trakovická, doc.
Gálik, Ing. Grauzeľ, Ing. Mandalová, Ing. Varga, PhDr. Psotová, J. Ondrejičková

Neprítomní - ospravedlnení: doc. Urminská, prof. Pokrivčák, doc. Jarábková, prof. Schwarcz,
doc. Pogran, doc. Štěpánková, Ing. Kliment, doc. Hudec

Program:

1. Kontrola uznesenia
2. Prerokovanie cieľov kvality vzdelávania
3. Prerokovanie vnútorného systému kvality podľa ESG
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 cieľov kvality vzdelávania
Predsedníčke URK predložila na rokovanie komisie materiál: „Ciele kvality pre zlepšenie
vzdelávania na SPU v Nitre na roky 2014-2015“. Členovia komisie vyjadrili svoje pripomienky,
ktoré boli implementované do materiálu.

Uznesenie 1:
URK schvaľuje „Ciele kvality pre zlepšenie vzdelávania na SPU v Nitre na roky 2014-2015“
s pripomienkami a ukladá predsedníčke URK distribuovať materiál na fakulty.
Zodp.: prof. Gálová
Termín: 17. 4. 2014
Bod 3: Prerokovanie vnútorného systému kvality podľa ESG
Univerzitný manažér pre kvalitu vzdelávania, prof. Hrubec, predložil na rokovanie dopracovaný
materiál o pripomienky členov URK: „Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na
základe európskych noriem a smerníc“. Prítomní členovia URK predložený dokument schválili s
pripomienkami.
Uznesenie 2:
URK schvaľuje „Systém vnútorného zabezpečovania kvality vzdelávania na základe európskych
noriem a smerníc“ s pripomienkami a ukladá predsedníčke URK distribuovať materiál na fakulty.
Zodp.: prof. Gálová
Termín: 23. 4. 2014

Bod 4: Rôzne
Predsedníčka URK skontrolovala vypracovanie samohodnotiacich správ v oblasti vzdelávania a
akčný plán pre hodnotenie kvality vzdelávania na fakultách na roky 2014-2015.
Uznesenie 3:
Ukladá sa prodekanom pre vzdelávanie zaslať predsedníčke URK „Akčný plán pre hodnotenie
kvality vzdelávania na fakulte na roky 2014-2015“.
Zodp.: prodekani fakúlt
Termín: do 30. 4. 2014
Uznesenie 4:
Ukladá sa univerzitnému manažérovi pre kvalitu vzdelávania, prof. Hrubcovi, vypracovať „Akčný
plán pre hodnotenie kvality vzdelávania na SPU v Nitre na roky 2014-2015“ a poslať ho
predsedníčke URK na pripomienkovanie.
Zodp.: prof. Hrubec
Termín: do 15. 5. 2014

Zapísala: J. Ondrejičková

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
predsedníčka URK

