Z á p i s č. 1/2016
z porady Univerzitnej rady kvality SPU v Nitre,
konanej dňa 11. apríla 2016

Prítomní:

prof. Gálová, prof. Hrubec, prof. Vollmannová, doc. Kolesárová, doc. Repiský, doc.
Šimko, doc. Pogran, prof. Gálik, Ing. Magáthová, Ing. Pauková, P. Horeháj, J.
Ondrejičková

Neprítomní - ospravedlnení: prof. Schwarcz, Ing. Kliment, doc. Igaz, doc. Hudec, doc.
Kapsdorferová, Ing. Grauzeľ
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Politika kvality a ciele kvality - pripomienkovanie
4. Rôzne

Bod 1: Otvorenie
Predsedníčka URK, prof. Gálová, otvorila rokovanie URK, na ktorom privítala všetkých členov.
Bod 2: Kontrola uznesení
Všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí URK sa priebežne plnia. Niektoré fakulty ešte
nevypracovali samohodnotiacu správu a akčný plán fakulty. Termín vypracovania uvedených
materiálov bol predĺžený do 20. 5. 2016
Bod 3: Politika kvality a ciele kvality
V ďalšom bode prof. Gálová vyzvala členov URK, aby vyjadrili svoje pripomienky k dvom
materiálom: „Politika kvality SPU v Nitre na roky 2015/2016 a 2016/2017“ a „Ciele kvality pre
zlepšovanie vzdelávania na SPU v Nitre na roky 2015/2016 a 2016/2017“, ktoré vypracoval prof.
Hrubec. Členovia vyjadrili drobné pripomienky k dokumentom. Po ich doplnení budú zaslané
členom URK ako podklad pre vypracovanie obdobných materiálov na jednotlivých fakultách.
Bod 4: Rôzne
 Predsedníčka URK vyzvala prodekanov fakúlt, aby aktivizovali Komisie pre študijné
programy pre plnenie si svojich úloh v zmysle schváleného materiálu: „Systém vnútorného
zabezpečenia kvality vzdelávania na základe ESG na podmienky SPU v Nitre“.
 Predsedníčka URK informovala o konaní diskusného fóra, ktoré je organizované
Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline na
tému: „Nové štandardy a smernice v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania“.
Vyzvala prítomných na ich prípadu účasť na tomto podujatí. Za SPU sa fóra zúčastnia prof.
Gálová, prof. Hrubec a p. Granátová.
 Prodekanov pre štúdium informovala o vypracovaní dvoch materiálov: „Smernica
o zriaďovaní, menovaní členov a o činnosti odborovej komisie v pôsobnosti fakúlt SPU
v Nitre“ a „Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie doktorandského štúdia na
fakultách SPU v Nitre“. Uvedený predpis im bude zaslaný na doplnenie a
pripomienkovanie.
 Ďalšia informácia sa týkala promócií absolventov druhého stupňa štúdia, kedy bolo
odsúhlasené na vedení SPU, že absolventi sa zúčastnia slávnostného prevzatia výstupných
dokladov o štúdiu v talároch. Za zapožičanie talára sa bude vyberať poplatok 7,-- €.

Uznesenie 1:
URK schvaľuje „Ciele kvality pre zlepšovanie vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre na akademické roky 2015/2016 a 2016 – 2017“ s pripomienkami.
Uznesenie 2:
URK schvaľuje „Politiku kvality Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na akademické
roky 2015/2016 a 2016 – 2017“ s pripomienkami.
Uznesenie 3:
URK ukladá FZKI, FEM, TF a FEŠRR vypracovať, dať schváliť a zaslať prof. Hrubcovi
„Samohodnotiacu správu zlepšovania kvality vzdelávania na fakulte za roky 2013/2014
a 2014/2015“.
Zodp.: prodekani fakúlt
Termín: do 20. 5. 2016
Uznesenie 4:
URK ukladá fakultám vypracovať, dať schváliť a zaslať prof. Hrubcovi „Akčný plán zlepšovania
kvality vzdelávania na fakulte na roky 2015/2016 a 2016/2017“.
Zodp.: prodekani fakúlt
Termín: do 20. 5. 2016
Uznesenie 5:
Ukladá sa prodekanom URK vypracovať, dať schváliť a poslať prof. Hrubcovi „Politiku kvality na
fakulte“ a „Ciele kvality na fakulte na roky 2015/2016 a 2016/2017“.
Zodp.: prodekani fakúlt
Termín: 20. 5. 2016

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
predsedníčka URK

Zapísala: J. Ondrejičková

