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Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania Univerzity J. Selyeho je poradným orgánom rektora 

Univerzity J. Selyeho v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského 

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 (ďalej len  „zákon“). 

Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania Univerzity J. Selyeho (ďalej len „rada pre kvalitu 

vzdelávania UJS“) je zriadená rozhodnutím rektora Univerzity J. Selyeho (ďalej len „rektor 

univerzity“). 

 

Čl. 2 

Základné úlohy a činnosť rady pre kvalitu vzdelávania UJS 

1. Rada pre kvalitu vzdelávania UJS pripravuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí tvorbu,  

implementáciu a uplatňovanie vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania, ktorý je 

upravený na podmienky jednotlivých fakúlt Univerzity J. Selyeho (ďalej len  „univerzita“), v ich 

vnútorných systémoch hodnotenia kvality vzdelávania. 

2. Rada pre kvalitu vzdelávania ďalej: 

a) priebežne vyhodnocuje funkčnosť a výsledky vnútorného systému hodnotenia kvality  

vzdelávania na fakultách a navrhuje rektorovi univerzity korektívne, preventívne a  

inovatívne opatrenia súvisiace s fungovaním, vyhodnocovaním a upravovaním vnútorného 

systému hodnotenia kvality vzdelávania; 

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

na univerzite; 

c) na návrh rektora schvaľuje návrhy nových študijných programov podľa § 36 ods. 2 zákona 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Činnosť rady pre kvalitu vzdelávania sa riadi vnútorným predpisom vydaným na základe § 87a 

zákona o vysokých školách, ktorý upravuje hodnotenie kvality vzdelávania na univerzite. 

4. Postavenie a činnosť rady pre kvalitu vzdelávania upravuje zákon, vnútorný predpis (obsahuje 

stratégiu a postupy univerzity v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania), tento štatút a 

riadiaca dokumentácia, ktorá bude postupne vytvorená v rámci požiadaviek na vnútorný systém 

hodnotenia kvality vzdelávania. 

Čl. 3 

Zloženie 

1. Členov rady pre kvalitu vzdelávania vymenúva a odvoláva rektor univerzity. Zástupcov fakúlt 



vymenúva rektor univerzity na základe návrhu dekanov fakúlt. 

2. Predsedom rady pre kvalitu vzdelávania je prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť os 

študentov. Členmi rady pre kvalitu  vzdelávania sú: prorektor pre vzdelávanie, prorektor pre 

vedu, výskum a akreditáciu, zástupcovia fakúlt, zástupcovia súčastí univerzity. 

 

Čl. 4 

Rokovanie rady pre kvalitu 

1. Zasadnutie rady pre kvalitu vzdelávania zvoláva podľa potreby jej predseda, alebo ním  

poverený člen rady pre kvalitu vzdelávania. 

2. Členovia rady pre kvalitu vzdelávania sú povinní zúčastňovať sa na rokovaniach rady pre  

kvalitu vzdelávania a plniť úlohy ňou prijaté. 

3. Členovia rady pre vzdelávanie prijímajú rozhodnutia aklamáciou. 

 

Čl. 5 

Záväznosť rozhodnutí 

1. Rada pre kvalitu vzdelávania metodicky riadi a koordinuje rady pre kvalitu vzdelávania na 

fakultách univerzity. 

2. Rozhodnutia prijaté v rade pre kvalitu vzdelávania sú v oblasti jej pôsobenia záväzné pre 

všetkých zamestnancov univerzity. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 

1. Tento štatút bol prerokovaný v rade pre kvalitu vzdelávania a nadobúda účinnosť dňom jeho 

schválenia radou pre kvalitu vzdelávania UJS. 

2. Zmeny a dodatky štatútu musia byť prerokované a schválené radou pre kvalitu vzdelávania UJS. 

 

V Komárne 12. 12. 2013 

 

.............................................. 

doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

rektor Univerzity J. Selyeho 


