
S M E R N I C A 

O ZRIAĎOVANÍ, MENOVANÍ ČLENOV A O ČINNOSTI 

VNÚTORNÝCH EVALVAČNÝCH KOMISIÍ ŠTUDIJNÝCH 

PROGRAMOV REALIZOVANÝCH NA FAKULTE EKONOMIKY 

A MANAŽMENTU SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ 

UNIVERZITE V NITRE 

___________________________________________________________________________ 

         

V súlade s § 87 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  (ďalej zákona) 

 

v y d á v a m 

 

smernicu určujúcu postup pri zriaďovaní vnútorných evalvačných komisii študijných 

programov realizovaných na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej FEM SPU v Nitre) v rámci riadne 

akreditovaných študijných odborov. 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZRIAĎOVANIE A MENOVANIE ČLENOV VNÚTORNEJ 

EVALVAČNEJ KOMISIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU EKŠP 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Vnútorná evalvačná komisia študijného programu (ďalej len VEKŠP) je zriadená 

podľa § 87  zákona. Monitoruje a hodnotí kvalitu vzdelávacieho procesu v danom 

študijnom programe, hlavne profil absolventa, výsledky z učenia, výučbové metódy 

s dôrazom na „učenie sa“,  získané kompetencie, posudzovanie sylabov, hodnotenie 

výučby jednotlivých predmetov, kvalitu skúšobných testov, záverečných prác, 

učebných pomôcok, študijnej literatúry, prehodnocovanie spätnej väzby od študentov 

a absolventov, logistickú podporu, prenesenie poznatkov z výskumu do 

pedagogického procesu, požiadavky praxe. Prostredníctvom garanta študijného 

programu navrhuje opatrenia, ktoré je nutné prijať na úrovni fakulty v záujme 

zvýšenia úrovne kvality vzdelávania na úrovni fakulty. 

 

Článok 2 

Zriaďovanie  VEKŠP 

1. Po získaní práva v zmysle § 102, ods. 3, písm. e) zákona uskutočňovať študijný 

program v študijnom odbore, dekan fakulty zriadi VEKŠP pre hodnotenie kvality 

realizácie študijného programu  v príslušnom študijnom odbore. Rovnaký študijný 

program, prípadne príbuzný študijný program v tom istom študijnom odbore, 

uskutočňovaný na prvom a druhom stupni štúdia môže mať spoločnú VEKŠP. 



2. VEKŠP zriaďuje dekan na dobu získania práva v zmysle § 102, ods. 3, písm. e) 

zákona uskutočňovať štúdium študijného programu v študijnom odbore. 

 

Článok 3 

Menovanie členov VEKŠP študijného programu 

1. Členov VEKŠP v študijnom programe menuje dekan na obdobie v zmysle článku 2, 

ods. 2 a nimi sú:  

a) garant a ďalší dvaja docenti alebo profesori uvedení v akreditačnom spise 

daného programu garantujúci minimálnu podmienku personálneho 

zabezpečenia študijného programu,  

b) minimálne jeden zástupca študentov realizovaných študijných programov na 

všetkých stupňoch štúdia,  

c) minimálne jeden člen Fakultnej rady kvality FEM SPU v Nitre  

d) iní významní odborníci, ktorí pôsobia v študijnom odbore (napr. ročníkový 

poradca, garant odbornej praxe daného programu, ďalší profesori alebo docenti 

s významným vplyvom na kvalitu daného programu, odborníci z praxe) na 

základe návrhu garanta študijného programu.   

2. Predsedom VEKŠP je garant študijného programu a menuje ho dekan fakulty. 

3. VEKŠP si zo svojich členov volí tajomníka tajnou voľbou. Na návrh predsedu VEKŠP 

môže byť počas existencie komisie uskutočnená nová voľba tajomníka. 

4. Členstvo v VEKŠP zaniká  

a) zmenou garanta, prípadne ďalších dvoch docentov alebo profesorov uvedených 

v akreditačnom spise daného programu garantujúcich minimálnu podmienku 

personálneho zabezpečenia študijného programu,  

b) ukončením pracovného pomeru zamestnanca na FEM SPU v Nitre, 

c) ukončením štúdia študenta na FEM SPU v Nitre, 

d) vzdaním sa funkcie člena, 

e) odvolaním člena z funkcie dekanom fakulty, na základe návrhu garanta študijného 

programu. 

 

DRUHÁ ČASŤ  

ČINNOSŤ VEKŠP 

 

Článok 4 

Príprava štúdia 

1. VEKŠP sleduje a hodnotí prípravu, realizáciu a ukončenie štúdia podľa ustanovení  

a) zákona;  

b) Akreditačnou komisiou schválených akreditačných spisov pre jednotlivé študijné 

programy; 

c) Vnútorného systému hodnotenia kvality vypracovaného podľa STN EN ISO 

2001:2009 na SPU v Nitre; 

d) Študijného poriadku SPU v Nitre. 



TRETIA ČASŤ  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Činnosť VEKŠP je spresnená  Organizačným a rokovacím poriadkom VEKŠP.  

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia dekanom FEM SPU v Nitre. 

 

 

 

 

Schválené dekankou FEM SPU v Nitre dňa  20.12.2016       

                                            

 

 

 

 

                                                                                    prof. Dr. Ing. Elena Horská 

                                                                                                  dekanka FEM SPU v Nitre 

 

 

 

 


