Z á p i s č. 2/2017
z porady Univerzitnej rady kvality SPU v Nitre,
konanej dňa 15. mája 2017

Prítomní:

prof. Gálová, prof. Hrubec, prof. Vollmannová, doc. Repiský, prof. Gálik, Ing.
Pauková, doc. Lackóová, J. Ondrejičková

Neprítomní - ospravedlnení: doc. Šimko, doc. Igaz, doc. Kapsdorferová, doc. Hudec, doc.
Kolesárová, doc. Pogran, doc. Igaz, prof. Schwarcz, Ing. Grauzeľ, P. Horeháj
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Samohodnotiaca správa SPU a akčný plán na spätnú väzbu
4. Dotazníky pre zisťovanie kvality
5. 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 boli splnené, okrem FZKI, ktorá postupne
dopracováva jednotlivé materiály (samohodnotiacu správu, akčný plán za jednotlivé roky a pod.).
Bod 3: Samohodnotiaca správa SPU a akčný plán na spätnú väzbu
V ďalšom bode prof. Gálová informovala o získaní ocenenia v súťaži Národná cena SR za kvalitu
2016 podľa modelu CAF 2013 a záveroch z materiálu „Spätná správa z posúdenia na mieste podľa
modelu CAF“. Prof. Hrubec uviedol materiál: Akčný plán zlepšovania na SPU v Nitre vypracovaný
na základe „Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF“, ktorý bol na
pripomienkovom konaní členov URK. Treba vypracovať indikátory hodnotenia kvality pre všetky
oblasti činnosti univerzity. Taktiež je potrebné rozšíriť počet členov URK o ďalších prorektorov
a kvestorku univerzity z dôvodu dôslednejšej implementácie manažérskeho systému kvality do
všetkých oblastí činnosti univerzity.
Prof. Vollmannová vystúpila v diskusii k spôsobu nastavenia kritérií hodnotenia týchto oblastí.
Uznesenie 1:
Členovia URK odsúhlasili per rollam Akčný plán zlepšovania na SPU v Nitre vypracovaný na
základe „Spätnej správy z posúdenia na mieste podľa modelu CAF.
Uznesenie 2:
Ukladá sa členom URK pripraviť indikátory hodnotenia kvality za jednotlivé oblasti činnosti.
Zodp.: členovia URK
Termín: 30. 6. 2017
Bod 4: Dotazníky pre zisťovanie kvality
Prof. Gálová informovala o potrebe dopracovať už existujúce dotazníky na hodnotenie kvality pre
študentov I. a II. stupňa. Dotazníky pre študentov III. stupňa štúdia, pre absolventov,
zamestnávateľov a zamestnancov už boli dopracované v zmysle pripomienok členov URK.
Dotazníky sa budú postupne rozosielať respondentom, pričom za distribúciu dotazníkov
zamestnávateľom sú zodpovedné fakulty.

Uznesenie 3:
Ukladá sa členom URK za jednotlivé
zamestnávateľom absolventov ich fakulty.
Zodp.: členovia URK

fakulty

distribuovať

dotazníky

potenciálnym

Termín: 30. 6. 2017

Bod 4: Rôzne
 Predsedníčka URK informovala prítomných o podnetoch z radov študentov, ktoré boli
vložené do schránky dôvery pod aulou. Sťažnosti študentov sa týkali predovšetkým
predraženia potravín v školských bufetoch. Na porade prorektorov bolo prijaté uznesenie, že
sa zíde komisia pre stravovanie, zástupca odborov, študentov, zamestnávateľa
a prenajímateľa bufetov, kde sa uvedené sťažnosti budú riešiť.
 Dňa 26.5.2017 je zvolané zasadnutie prorektorov, kvestorky a zodpovedných vedúcich
celoškolských pracovísk k samohodnotiacej správe SPU v Nitre podľa modelu CAF, kde im
bude vysvetlená podstata hodnotenia systému manažérstva kvality na univerzite a úlohy
z neho vyplývajúce pre všetky oblasti činnosti univerzity.
 Predsedníčka URK informovala, že je v schvaľovacom konaní návrh zákona o kvalite
vzdelávania s predpokladaným dátumom platnosti od 1.1.2018.
 Bolo zriadené nové webové sídlo pre systém manažérstva kvality na univerzite, kde sú
zverejnené všetky dokumenty:
http://www.uniag.sk/sk/system-riadenia-kvality-na-spu-v-nitre/

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
predsedníčka URK
Zapísala: J. Ondrejičková

