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Názov projektu    Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SPU v Nitre 
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Výzva OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 – Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského 
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Typ projektu   Dopytovo- orientovaný projekt 

Trvanie    1/2021 – 6/2023 
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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

www.esf.gov.sk 

www.minedu.sk 

 

Ciele projektu Cieľom projektu je zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu 

a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce. Projektom sa podporí tvorba 

vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade so zákonom č. 269/2018 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.esf.gov.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/


Z. z., čím sa zlepší kvalita, efektívnosť a prístup k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť 

počet študujúcich a úroveň vzdelania na SPU v Nitre. 

 

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: Podpora zlepšovania vnútorných systémov 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujúcich prepájanie s praxou. 

 

Hlavné očakávané výsledky projektu 
• Vytvorenie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania 

• Vytvorenie programových komisií študijných programov 

• Vytvorenie UPPC - poradenského a podporného zázemia pre študentov so špecifickými potrebami a študentov zo znevýhodneného 

prostredia 

• Vytvorenie partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru 

• Uchádzanie sa o udelenie HR Award 

• Tvorba a aktualizácia súvisiacich dokumentov, predpisov a smerníc univerzity v súlade so v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. a 

Štandardami SAAVŠ 

• Tvorba a aktualizácia súvisiacich smerníc spojených s dodržiavaním princípov akademickej etiky  

• Tvorba a aktualizácia dokumentov univerzity upravujúce mechanizmus informovanosti a nastavenie pravidiel informovanosti 

• Workshopy/vzdelávacie aktivity vysokoškolských učiteľov, riadiacich zamestnancov na rôznych úrovniach a študentov 

• Nová web stránka univerzity  

• Digitalizácia procesov a prístup k materiálom vnútorného systému 

 

Realizácia projektu KVALITA  
• 1/2021 Prístup k materiálom vnútorného systému https://www.uniag.sk/sk/vnutorny-system-hodnotenia-kvality-na-spu 

• 4/2021 Štatút a rokovací poriadok Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU 

• 5/2021 Vytvorenie Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania https://www.uniag.sk/sk/rada-kvality/ 

• 9/2021 Vytvorenie UPPC https://www.uniag.sk/sk/uppc 

• 9/2021 Nová web stránka univerzity https://www.uniag.sk/sk 

• 9/2021 Aktualizovaný Študijný poriadok SPU 

• 10/2021 Prihlásenie sa SPU k Deklarácii o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku https://www.uniag.sk/sk/aktualne-

informacie/deklaracia-o-posilneni-kultury-vedeckej-integrity-na-slovensku-podpisana 

https://www.uniag.sk/sk/vnutorny-system-hodnotenia-kvality-na-spu
https://www.uniag.sk/sk/rada-kvality/
https://www.uniag.sk/sk/uppc
https://www.uniag.sk/sk
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/deklaracia-o-posilneni-kultury-vedeckej-integrity-na-slovensku-podpisana
https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/deklaracia-o-posilneni-kultury-vedeckej-integrity-na-slovensku-podpisana


• 10/2021 Aktualizácia Smernice 8/2021 Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými 

potrebami na SPU 

• 10/2021 Aktualizácia Smernice 10/2021 o záverečných a habilitačných prácach 

• 10/2021 Aktualizácia Smernice 11/2021 k etike publikovania a plagiátorstvu na SPU 

• 10/2021 Štatút Etickej komisie SPU na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely 

• 10/2021 Rokovací poriadok Etickej komisie SPU na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely 

• 10/2021 Prístup SPU k zosúladeniu vnútorného systému zabezpečovania kvality - KVSZK realizovala workshop pre tých VŠ učiteľov 

a riadiacich pracovníkov, ktorí sú priamo zapojení do vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania 

• 12/2021 Škola otvorená študentom so špecifickými potrebami - UPPC zrealizovalo online seminár za účelom zlepšenia prostredia vo 

vzťahu k študentom so špecifickými potrebami na SPU v Nitre  https://www.youtube.com/watch?v=PHy0r6TN9K8 

• 12/2021 Etický kódex študentov SPU 

• 1/2022 Etický kódex zamestnancov SPU v Nitre  

• 1/2022 Smernica č. 3/2022 o uznávaní dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedecko-pedagogických titulov vydaných v zahraničí.  

• 1/2022 Vzdelávacia aktivita: Keď sa povie plagiátorstvo (20.1.2022)  

• 1/2022 Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  

• 1/2022 Prepracovanie Smernice č. 4/2022 Zriaďovanie a činnosť odborových komisií doktorandského štúdia na SPU v Nitre  

•  1/2022 Vypracovanie Smernice č. 1/2022 o postupe pri prijímaní, prešetrovaní a evidovaní sťažností a podnetov na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre  

• 2/2022 Vzdelávacia aktivita: Akademická integrita (17.2.2022)  

• 2/2022 Vzdelávacia aktivita: Nastavenie aktivít UPPC - podpora študentov (23.2.2022)  

• 2/2022 Vzdelávacia aktivita: Nastavenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania - účasť študentov na tvorbe a 

implementácii vnútorného systému (24.2.2022)  

• 2/2022 Vzdelávacia aktivita: Nastavenie vnútorného systému - Opisy študijných programov (24.2.2022)  

• 3/2022 Vzdelávacia aktivita: Výstupy tvorivej činnosti, formulár VTC (2.3.2022)  

• 3/2022 Vzdelávacia aktivita: Vymedzenie oblasti posudzovania v súlade so štandardami SAAVŠ (28.3.2022)  

• 4/2022 Vzdelávacia aktivita: Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (19.4.2022)  

• 4/2022 Vzdelávacia aktivita: Možnosti participácie na tvorbe a úprave vnútorného systému, prezentovanie vnútorného systému na VŠ a 

účasť študentov na vnútornom systéme (27.4.2022)  

• 4/2022 Vzdelávacia aktivita: Workshop k implementácií dokumentov a postupov na zvyšovanie akademickej etiky (29.4.2022)  

• 4/2022 Zverejnenie Smernice 5/2022 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na SPU v Nitre 

https://www.youtube.com/watch?v=PHy0r6TN9K8


• 4/2022 Zverejnenie Smernice č. 6/2022 zabezpečovanie kvality študijných programov 

• 4/2022 Zverejnenie Smernice č. 7/2022 pre habilitačné konanie a inauguračné konanie na SPU v Nitre 

• 5/2022 Vzdelávacia aktivita: Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, workshop 2 (2.5.2022)  

 

 

 


