SLOVENSKÁ
POĽNOHOSPODÁRSKA
UNIVERZITA V NITRE

POLITIKA KVALITY
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na akademické
roky 2015/2016 a 2016/2017
Na dosiahnutie cieľov Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre (ďalej len “SPU”) a zabezpečenie vnútorného systému kvality podľa §87 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vrcholový manažment SPU v Nitre schválil a vyhlasuje nasledovnú
politiku kvality:
1. Udržiavať a trvalo zlepšovať vnútorný systém manažérstva kvality vypracovaný podľa
ST EN ISO 9001:2009 na SPU v Nitre, ktorý je záväzný pre všetky fakulty a organizačné
útvary SPU v Nitre.
2. Udržiavať a trvalo zlepšovať systém vnútoného zabezpečovania kvality vzdelávania na
základe európskych noriem a smerníc aplikovaných na podmienky SPU v Nitre.
3. V dvojročných intervaloch vypracovať “Samohodnotiace správy fakúlt” podľa noriem
a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského
vzdelávania.
4. Naďalej uplatňovať kreditový systém vysokoškolského vzdelávania - ECTS v zmysle
Bolonskej stratégie na všetkých troch stupňoch vzdelávania.
5. Trvalé uspokojovať požiadavky externých a interných zákazníkov v oblasti výchovy,
vzdelávania, vedeckej činnosti a služieb.
6. Vytvárať pracovné podmienky zo strany vrcholového manažmentu univerzity pre
plnohodnotný výkon zamestnancov vo všetkých oblastiach činnosti.
7. Uplatňovať najnovšie vedecko-technické poznatky, morálne a etické princípy pri
8. dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov, produktov a služieb na všetkých
stupňoch činnosti univerzity.
9. Motivovať zamestnancov zo strany vrcholového manažmentu pri plnení pracovných
úloh a diferencovane ich odmeňovať za dosiahnuté vynikajúce výsledky.
10. Dbať o rozvoj infraštruktúry a využívanie informačných technológií s cieľom
dosahovať požadovanú kvalitu zainteresovanými stranami.
11. Zabezpečiť rast spoločenskej zodpovednosti na univerzite, ekonomickú prosperitu a
z nej vyplývajúci sociálny prístup manažmentu k zamestnancom.
Základné strategické zámery uvedené v tomto vyhlásení a rozpracované do cieľov, sú
záväzné pre všetkých zamestnancov SPU v Nitre.
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