Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja SPU
v Nitre na rok 2013
Vedecko‐výskumná činnosť
Publikovanie výstupov výskumnej práce a popularizácia vedy


Vypracovať systém motivačných kritérií na zvýšenie kvality publikačnej činnosti zameranej
najmä na publikovanie v medzinárodných vedeckých časopisoch s vyšším impakt faktorom.
Termín: júl 2013
zodpovední: prorektor pre vedu a výskum, prodekani

Vzdelávanie
Udržanie ECTS Label pre SPU


V zmysle pravidiel EÚ zabezpečiť plnenie kritérií tak, aby sa SPU v Nitre mohla uchádzať o
ďalšie prestížne medzinárodné ocenenie Diploma supplement Label.



V UIS aktualizovať Katalóg predmetov, doplniť ďalšie dokumenty súvisiace s realizáciou
kreditového systému ECTS tak, aby SPU obhájila značku ECTS Label.
T: december 2013
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu
s verejnosťou, prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, prodekani
Profil vzdelanosti budúceho absolventa SPU, inovácie študijných programov


Realizácia výučby kompletného študijného programu aj na ďalších fakultách SPU
prostredníctvom získaného projektu zo ŠF EÚ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a
dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti.
T: december 2013
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani
Zdokonalenie systému evalvácie kvality, výkonnosti a kritérií pre hodnotenie pedagogickej činnosti,
kreditový systém ECTS


Zabezpečiť hodnotenie pedagogického procesu študentmi a učiteľmi prostredníctvom online
dotazníka v UIS a poznatky využiť pri skvalitňovaní vzdelávacieho procesu.



Prostredníctvom online dotazníka v UIS pravidelne hodnotiť uplatnenie absolventov SPU
v spoločenskej praxi a odozvu zamestnávateľov.



Hospitačnú činnosť realizovať tak, aby sa stala trvalým nástrojom skvalitňovania úrovne
pedagogického procesu. Zvýšenú pozornosť venovať najmä hospitáciám výučby, ktorú
zabezpečujú doktorandi a začínajúci pedagógovia.
T: december 2013
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prorektorka pre informatizáciu a rozvoj
univerzity, prodekani
Celoživotné vzdelávanie a poradenstvo


V rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva v podmienkach jednotlivých fakúlt
pripraviť špecializované kurzy zamerané na riešenie aktuálnych otázok spoločenskej praxe.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS, prodekani

Zahraničné vzťahy a medzinárodná spolupráca
Podporovať a vytvárať strategické partnerstvá s významnými univerzitami obdobného zamerania,
smerujúce k súvislej, kompatibilnej a atraktívnej európskej oblasti univerzitného vzdelávania
a výskumu
‐

V rámci Vyšehradskej asociácie univerzít rozšíriť strategické partnerstvá v krajinách
Vyšehradu a na Balkáne.
‐ Ako dôsledok vedecko‐výskumných a vzdelávacích aktivít SPU v Nitre uzavrieť bilaterálne
zmluvy a/alebo Memorandá o porozumení s partnerskými univerzitami v Egypte, Japonsku
a Brazílii.
T: priebežne
zodpovední: prorektorka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou

Informačné a komunikačné technológie
Implementácia nového komplexného univerzitného informačného systému


Implementovať stratégiu tvorby rozvrhov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj
externej forme v súlade s možnosťami UIS tak, aby sa optimalizovala ich tvorba z hľadiska
časového, rovnomerného obsadenia posluchární a rozloženia výučby na celý týždeň.

 Spustiť ostrú prevádzku modulu Veda a výskum a Elektronickú spisovú službu
T: september 2013
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS,
prorektor pre vedu a výskum, univerzitný integrátor
Investície do technického a programového vybavenia a definovanie licenčnej politiky


Uviesť do prevádzky komplexný systém umožňujúci tvorbu, prezentáciu a archiváciu
digitálneho obsahu.



Zaviesť centrálny manažment výpočtovej techniky.



V 13 posluchárňach inštalovať a uviesť do prevádzky komplexné HW a SW riešenie Jednotnej
správy posluchární
T: august 2013
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT
Univerzitný web a informačné zdroje pre verejnosť, študentov a pracovníkov SPU


Vypracovať Koncepciu personálneho zabezpečenia Centra informačných a komunikačných
technológií a zriadiť Úsek webových technológií ako súčasť univerzitného CIKT‐u, ktorého
pracovníci budú koordinovať činnosť univerzitného webu ako aj webov fakúlt.



Uviesť do prevádzky on‐line systému podpory užívateľa informačných a komunikačných
technológií (helpdesk).
T: marec 2013
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT


Realizovať školenia pre zvýšenie kvalifikácie zamestnancov v oblasti využívania informačných
technológii s dôrazom na skvalitnenie práce a úrovne vzdelania pracovníkov v oblasti
informačných technológií.
T: úloha trvalá
zodpovední: prorektorka pre informatizáciu a rozvoj, riaditeľ CIKT

Technický a materiálny rozvoj univerzity
‐

V rámci projektu OPVaV‐2012/5.1/04‐SORO „Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v
Nitre za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu“ prebehnú investičné aktivity:

Aktivita

Výška investície

výmena okien v pavilónoch A, Z

1 530 000,‐ €

zateplenie obvodových konštrukcií v blokoch A, B na ŠD Mladosť

693 000,‐€

rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne S

143 000,‐ €

vykurovanie ŠD Mladosť

410 000,‐ €

čiastočná rekonštrukcia budovy na Hospodárskej ulici

1 035 000,‐ €

T: úloha priebežná
zodpovední: kvestorka, projektový manažér
‐

ďalšie investičné aktivity mimo projektov Štrukturálnych fondov EÚ:

Aktivita
rekonštrukcia výťahov ŠD Mladosť
vybudovanie kotolne ŠD A. Bernoláka, časť Nová
Doba
rekonštrukcia a zateplenie obvodového plášťa
pavilónu RI
vybudovanie Kaviarne SPU

Výška investície
197 000,‐ €
640 000,‐ €

Zdroj financovania
vlastné zdroje
vlastné zdroje

790 000,‐ €

vlastné zdroje
dotácia
vlastné zdroje

180 000,‐ €

+

T: úloha priebežná
zodpovední: kvestorka, prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity, riaditeľka ŠDaJ
‐

nové investičné aktivity (realizované v prípade získania dodatočných finančných zdrojov):

Aktivita
rekonštrukcia haly J pre potreby vzdelávacieho
procesu

Výška investície
400 000,‐ €

T: úloha priebežná
zodpovední: kvestorka, prorektorka pre informatizáciu a rozvoj univerzity

Zdroj financovania
vlastné zdroje +
dotácia

