Z á p i s č. 3/2017
z porady Univerzitnej rady kvality SPU v Nitre,
konanej dňa 10. novembra 2017

Prítomní:

prof. Gálová, prof. Hrubec, prof. Štěpánková, prof. Marišová, prof. Vollmannová,
doc. Repiský, prof. Gálik, Ing. Pauková, doc. Lackóová, doc. Šimko, doc.
Kapsdorferová, prof. Kolesárová, doc. Pogran, P. Horeháj, J. Ondrejičková

Neprítomní - ospravedlnení:, prof. Gaduš, doc. Hudec, doc. Igaz, prof. Schwarcz, Ing. Grauzeľ,

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Návrh dodatku k Študijnému poriadku SPU v Nitre
4. Indikátory výkonnosti
5. Akčný plán zlepšovania kvality na SPU
6. Dotazníky pre zisťovanie kvality
7. 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, resp. priebežne sa plnia.
Bod 3: Dodatok k Študijnému poriadku
Prof. Gálová predniesla návrh dodatku k Študijnému poriadku SPU v Nitre, ktorý bol diskutovaný
aj na zasadnutí Vedenia SPU v Nitre dňa 6.11.2017. Prodekani sa vyjadrovali k jednotlivým
návrhom a podali aj ďalšie návrhy na úpravu jednotlivých článkov študijného poriadku. Prof.
Kolesárová navrhla zapracovať do dodatku možnosť, aby aj vedeckovýskumní zamestnanci
univerzity s vedeckých kvalifikačným stupňom IIa mohli byť školiteľmi doktorandov.
Po zapracovaní zmien bude návrh dodatku k Študijnému poriadku SPU v Nitre predložený na
schválenie do AS SPU.
Uznesenie 1:
Členovia URK odsúhlasili navrhované zmeny v Študijnom poriadku SPU v Nitre s pripomienkami.
Zodp.: prof. Gálová
Termín: 20.11.2017
Bod 4: Indikátory výkonnosti
Prof. Hrubec informoval o doplnení materiálu „Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy
nasmerované na plnenie stratégie SPU v Nitre“ aj o indikátory v ďalších hlavných procesoch a to
v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a podnikateľskej činnosti. Indikátory výkonnosti boli
definované tiež v oblastiach podporných procesov univerzity ako je oblasť SlPK, ŠDaJ, IKT,
doprava, oblasť techniky a materiálny rozvoj univerzity. Členovia URK odsúhlasili predložené
indikátory s pripomienkami.

Uznesenie 2:
Ukladá sa prof. Hrubcovi upraviť „Indikátory výkonnosti pre kľúčové procesy nasmerované na
plnenie stratégie SPU v Nitre“ v zmysle pripomienok členov URK.
Zodp.: prof. Hrubec
Termín: 20.11.2017
Bod 5: Akčný plán zlepšovania na SPU
Prof. Hrubec informoval o potrebe zhodnotenia plnenia akčného plánu zlepšovania kvality na
univerzite a jej jednotlivých fakultách, ktoré má byť predložené do Kolégia rektora resp. Kolégia
dekana najneskôr do marca 2018. Ďalej informoval o potrebe vypracovania Politiky kvality a cieľov
kvality na SPU v Nitre a jej fakultách na roky 2018 a 2019.
Uznesenie 3:
Ukladá sa prof. Hrubcovi pripraviť Politiku kvality a Ciele kvality SPU v Nitre na roky 2018
a 2019.
Zodp.: prof. Hrubec
Termín: 15.12.2017
Uznesenie 4:
Ukladá sa prodekanom jednotlivých fakúlt pripraviť Politiku kvality a Ciele kvality na fakulte na
roky 2018 a 2019.
Zodp.: prodekani fakúlt
Termín: 15.2.2018
Bod 6: Dotazníky pre zisťovanie kvality
Prof. Gálová informovala o dopracovaní dotazníkov na hodnotenie kvality pre študentov
doktorandského štúdia a dotazníka na hodnotenie kvality na univerzite učiteľmi. Členovia URK
odsúhlasili vypracované dotazníky s pripomienkami.
Uznesenie 5:
Ukladá sa prof. Gálovej upraviť dotazníky podľa pripomienok členov URK a zabezpečiť ich
distribúciu študentom a učiteľom SPU.
Zodp.: prof. Gálová
Termín: 30.11.2017
Bod 4: Rôzne
 Doc. Šimko a doc. Lackóová informovali o účasti SPU na veľtrhu vzdelávania
GAUDEAMUS 2017 v Brne. Vyslovili potrebu zvýšenia finančných prostriedkov na
propagáciu univerzity a jej študijných programov, nielen na takýchto podujatiach, ale aj
v masovo-komunikačných prostriedkoch.

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

