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Článok 1 

 

Úvodné ustanovenie 

 

 Fakultná rada kvality Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre je odborným poradným orgánom dekana Technickej fakulty pre zavedenie 

a hodnotenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania v súlade s § 87a 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Poslaním Fakultnej rady kvality je zvýšiť kvalitu a flexibilitu 

vzdelávania na fakulte zavedením „Európskych noriem a smerníc na interné zabezpečenie 

kvality vysokých škôl“, realizáciou politiky a postupov fakulty v oblasti zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania. Fakultná rada kvality (ďalej „FRK“) je zriadená 

rozhodnutím dekana Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

(ďalej len „dekan fakulty“) č. 1/2013. 

 

Článok 2 

 

Základné úlohy a činnosť FRK 

 

1. FRK pripravuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí tvorbu, implementáciu a uplatňovanie 

vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania, ktorý je upravený na podmienky 

Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len „fakulta“), 

v ich vnútorných systémoch hodnotenia kvality vzdelávania. 

2. FRK zabezpečuje: 

a) koordináciu a priebežne kontroluje funkčnosť a výsledky vnútorného systému hodnotenia 

kvality vzdelávania na fakulte a odporúča dekanovi fakulty nápravné a preventívne opatrenia 

súvisiace s riadením, vyhodnocovaním a úpravami vnútorného systému hodnotenia kvality 

vzdelávania, 

b) posudzuje efektívnosť všetkých aktivít, ktoré sú súčasťou hodnotenia kvality vzdelávania na 

fakulte. 

3. Činnosť FRK sa riadi Rokovacím poriadkom vydaným na základe § 87a zákona o vysokých 

školách, ktorý upravuje hodnotenie kvality vzdelávania na fakulte. 

4. Činnosť FRK usmerňuje prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorý zodpovedá za 

vecný a časový harmonogram implementácie a za uplatňovanie vnútorného systému 

hodnotenia kvality vzdelávania na fakulte. Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť tiež 

pripravuje a poskytuje informácie o výsledkoch hodnotenia kvality vzdelávania podľa 

výsledkov hodnotenia študijných programov a podľa požiadaviek dekana fakulty. 

5. Administratívnu činnosť FRK zabezpečuje študijné oddelenie fakulty. 

 

Článok 3 

 

Zloženie 

  

1. Počet členov FRK je 9. 

2. Členov FRK vymenúva a odvoláva dekan fakulty. 

3. Predsedom FRK je prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Členmi sú: prodekan pre 

vedecko-výskumnú činnosť, prodekan pre zahraničné vzťahy, medzinárodné výskumné 

a vzdelávacie programy, fakultný koordinátor pre hodnotenie kvality vzdelávania, zástupca 

študentov TF, 2 zástupcovia z externého prostredia, zástupca garantov študijných programov 

a zástupca vedúcich pracovísk fakulty. 



Článok 4 

 

Rokovanie FRK 

 

1. Rokovanie FRK sa riadi Rokovacím poriadkom FRK. 

2. Zasadnutie FRK zvoláva podľa potreby jej predseda (najmenej 2x za akademický rok), alebo 

ním poverený člen rady pre kvality vzdelávania. 

3. Členovia FRK sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach rady pre kvalitu a plniť úlohy ňou 

prijaté. 

4. Členovia FRK prijímajú rozhodnutia verejným hlasovaním, pričom rozhodnutie je prijaté, ak 

hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov FRK. 

 

Článok 5 

 

Záväznosť rozhodnutí 

 

1. FRK metodicky riadi a koordinuje politiku kvality na fakulte. 

2. Rozhodnutia prijaté v FRK v oblasti jej pôsobenia schvaľuje dekan a sú záväzné pre všetkých 

zamestnancov fakulty. Dekan ich vydáva vlastnými riadiacimi dokumentmi. 

 

Článok 6 

 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia FRK TF, dňa 1. 3. 2018. 

2. Zmeny a doplnky štatútu musia byť prerokované a schválené na zasadnutí FRK TF SPU 

v Nitre. 

 

 

V Nitre, 1. 3. 2018 

 

 

                                                                               prof. Ing. Roman Gálik, PhD. 

prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť  

                                                                                                      predseda FRK 

 


