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Názov projektu: Tvorba a revízia vnútorného systému zabezpečovania kvality Univerzity J. Selyeho

Kód projektu v ITMS2014+:

312011BKU8

Kód ŽoNFP:

NFP312010BKU8

Doba realizácie projektu:

január 2021 – jún 2023

Operačný program:

312000 - Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

Vzdelávanie

Konkrétny cieľ:

312010031 – 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie
VŠ vzdelávania s potrebami trhu

Poskytovateľ:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

v zastúpení:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prijímateľ:

UNIVERZITA J. SELYEHO

Miesto realizácie projektu:

Komárno

Výzva – kód Výzvy:

OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Použitý systém financovania:

zálohové platby, refundácia a ich kombinácia

Popis projektu
Projekt predložený Univerzitou J. Selyeho sa zameriava na vytvorenie vnútorného systému zabezpečovania
kvality v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o kvalite VŠ) a Štandardmi pre vnútorný systém
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké
školstvo (SAAVŠ). Hlavným cieľom projektu je zavedenie nového vnútorného systému zabezpečovania a
hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na UJS, ako dôležitej súčasti hodnotenia vysokých škôl, ktorá
bude východiskom pre vnútro inštitucionálny akreditačný proces, čím ovplyvní imidž univerzity a poskytne
podklady pre získavanie verejných zdrojov financovania. Z prijatia zákona o kvalite VŠ, zavedením nových
štandardov SAAVŠ, zosúladením študijných programov jednotlivých fakúlt s týmito štandardami vyplýva veľa
nových úloh a povinností, ktoré v rámci implementačného procesu musia zvládnuť jednotlivé akademické orgány
univerzity a jednotlivých fakúlt. Miestom realizácie projektu je Komárno. Cieľovou skupinou projektu sú:
manažment vysokej školy, študenti vysokej školy a vysokoškolskí učitelia.

Aktivity projektu
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 30
Začiatok realizácie hlavnej aktivity: 01/2021
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 06/2023

Ciele projektu, plánované aktivity a spôsob realizácie projektu:
Hlavný cieľ projektu: Zavedenie nového vnútorného systému zabezpečovania a hodnotenia kvality
vysokoškolského vzdelávania na UJS, ako dôležitej súčasti hodnotenia vysokých škôl, ktorá bude východiskom
pre vnútro inštitucionálny akreditačný proces, čím ovplyvní imidž univerzity a poskytne podklady pre získavanie
verejných zdrojov financovania.
Špecifické ciele projektu:
1. Zavedenie nového vnútorného systému zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na
Univerzite J. Selyeho, ako dôležitej súčasti hodnotenia vysokých škôl, ktorá by bola východiskom pre vnútro
inštitucionálny akreditačný proces, čím by ovplyvňovala imidž univerzity a poskytovala podklady pre získavanie
verejných zdrojov financovania.
2. Preklad dokumentov do maďarského jazyka pre zabezpečenie transparentného prístupu k informáciám –
informácie k jednotlivým študijným programom musia byť podľa štandardov SAAVŠ prístupné aj v jazykoch, v
ktorých sa uskutočňuje daný študijný program. Spôsob sprístupnenia informácií o študijných programoch
zohľadňuje potreby uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami. Jazyk, v ktorom sa uskutočňujú
jednotlivé študijné program na UJS je prevažne maďarský jazyk, preto dokumenty súvisiace so zabezpečovaním
kvality vysokoškolského vzdelávania sa musia prekladať aj do jazyka maďarského.
3. Preškolenie zamestnancov univerzity a študentov ako cieľovej skupiny projektu v rámci workshopov a kurzov
(vzdelávacie aktivity) zapojených do vnútorného systému zabezpečovania kvality (Rada pre zabezpečovanie
kvality a akademickí zamestnanci pripravujúci návrhy študijných programov)

4. Tvorba a implementácia nových štruktúr a procesov na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných
programov- vytvorenie a personálne zabezpečenie orgánov(Rada pre zabezpečovanie kvality Univerzity J.
Selyeho a jednotlivých fakúlt, dočasné pracovné skupiny) na vytváranie, monitorovanie, úpravu a schvaľovanie
študijných programov.
Projekt je realizovaný prostredníctvom Hlavnej aktivity 1: Zavedenie nového vnútorného systému
zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho, ktorá sa bude
realizovať prostredníctvom podaktivít:
1.
2.

Tvorba a revízia dokumentov vnútorného systému zabezpečovania kvality na Univerzite J. Selyeho
Vzdelávacie aktivity v rámci procesu tvorby a pripomienkovania dokumentov vnútorného systému
zabezpečovania kvality na Univerzite J. Selyeho

Výstupy projektu:
Výstupmi podaktivity 1 budú nasledovné nové vnútorné predpisy vnútorného systému kvality (ďalej len
VSK) na Univerzite J. Selyeho (ďalej len UJS) pripravené v štátnom jazyku:
- Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UJS
- Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality UJS
- Rokovací poriadok Rady pre zabezpečovanie kvality UJS
- Smernica o archivovaní dokumentov preukazujúcich plnenie výstupov vzdelávania
- Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS
- Smernica o pôsobnosti zodpovedných osôb študijných programov, habilitačného a inauguračného konania a
ostatných učiteľov na UJS
- Príkaz rektora: Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov a habilitačných
konaní a inauguračných konaní na UJS
- Zásady UJS o vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky
alebo jej súčasti, odňatí vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, návrhu na
odvolanie profesora a vzdaní sa akademického titulu UJS
- Smernica rektora: Rokovací poriadok Komisie súčinnej pri vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej
súčasti, vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej súčasti, odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo
umelecko-pedagogického titulu, návrhu na odvolanie profesora a vzdaní sa akademického titulu UJS
- Smernica o zachovávaní vedeckej integrity a dodržiavaní akademickej etiky na UJS
- Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami
- Smernica o pravidelnom monitorovaní procesu vyučovania a predmetov formou hospitácií
- Smernica o rozvrhovaní pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov
- Smernica o spracovaní Hodnotiacej správy tvorivej činnosti fakulty
- Dokumenty VSK fakúlt

Výstupmi podaktivity 1 budú nasledovné aktualizované vnútorné predpisy a UJS pripravené v štátnom
jazyku:
- Organizačný poriadok UJS
- Smernica o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na UJS
- Všeobecné kritériá pre obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového
konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov fakúlt
- Študijný poriadok UJS
- Dlhodobý zámer UJS
Výstupmi podaktivity 1 budú nasledovné vnútorné dokumenty UJS pripravené v jazyku uskutočňovania
študijného programu (preklady):
- Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UJS
- Štatút Rady pre zabezpečovanie kvality UJS
- Smernica o archivovaní dokumentov preukazujúcich plnenie výstupov vzdelávania
- Smernica o procesoch vnútorného systému kvality UJS
- Smernica o pôsobnosti zodpovedných osôb študijných programov, habilitačného a inauguračného konania a
ostatných učiteľov na UJS
- Príkaz rektora: Metodický pokyn na tvorbu, zosúladenie a úpravu študijných programov na UJS
- Zásady UJS o vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásení neplatnosti rigoróznej skúšky
alebo jej súčasti, odňatí vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, návrhu na
odvolanie profesora a vzdaní sa akademického titulu UJS
- Smernica o zachovávaní vedeckej integrity a dodržiavaní akademickej etiky na UJS
- Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami
- Vybrané vnútorné predpisy a dokumenty VSK fakúlt
- Smernica o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných, rigoróznych a habilitačných prác na UJS
- Študijný poriadok UJS
Výstupmi podaktivity 2 budú vzdelávacie aktivity v rámci procesu tvorby a pripomienkovania dokumentov
vnútorného systému zabezpečovania kvality na UJS s cieľom preškolenia zamestnancov/zástupcov študentov
zapojených do vnútorného systému zabezpečovania kvality pre cieľovú skupinu VŠ zamestnanci (počet 55) ,
študenti (počet 5).

Merateľné ukazovatele projektu:
Kód

Názov

Merná
jednotka

Celková cieľová
hodnota

P0277

Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú
sféru

počet

1,0000

P0423

Počet študentov VŠ

počet

5

P0523

Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ
a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po
ukončení projektu

počet

1,0000

P0963

Počet zamestnancov VŠ, ktorí sú vzdelávaní v rámci
vzdelávacích aktivít súvisiacich
s tvorbou/implementáciou vnútorného systému
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

počet

55,0000

P0964

Počet zamestnancov VŠ, ktorí sú absolvovali
vzdelávacie aktivity súvisiace s
tvorbou/implementáciou vnútorného systému
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

počet

55,0000

P0965

Počet transformovaných a vytvorených pracovných
pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí
zamestnanci a transformované pracovné miesta)

FTE

0,7500

Rozpočet projektu
Celková výška oprávnených výdavkov

195 643,70€

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem

0,00€

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

185 861,51 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

9 782,19€

