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Článok 1 

Pôsobnosť vnútornej evalvačnej komisie študijného programu 

1. Vnútorná evalvačná komisia študijného programu (ďalej len VEKŠP) v zmysle ods. § 

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

zákonov (ďalej zákon) monitoruje kvalitu realizovaného študijného programu, 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 

Činnosť VEKŠP 

1. Činnosť VEKŠP riadi jej predseda, ktorým je garant študijného programu. Rovnaký 

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

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

V prípade potreby zastupuje predsedu komisie ním poverená osoba.  

2. Funkčné obdobie členov VEKŠP, predsedu  a tajomníka stanovuje čl. 3,   Smernice 

o zriaďovaní, menovaní členov a činnosti VEKŠP študijných programov 

realizovaných na FEM SPU v Nitre. 

3. Agendu komisie, súvisiacu so zasadnutiami komisie zabezpečuje tajomník komisie 

v spolupráci s predsedom a Študijným oddelením FEM SPU v Nitre.   

 

Článok 3 

Práva a povinnosti členov VEKŠP 

1. Člen komisie má právo informovať sa a vyjadriť k činnosti VEKŠP a k priebehu 

uskutočňovania každého študijného programu. 

2. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa práce a zasadnutí komisie. Funkcia člena 

komisie je nezastupiteľná. 

3. Predseda, prípadne iní členovia komisií sú menovaní do prijímacích komisií a komisií 

pre štátne skúšky. 

4. Člen komisie môže požiadať dekana fakulty o zrušenie členstva v komisii. 

 



DRUHÁ ČASŤ 

ROKOVACÍ PORIADOK 

 

Článok 4 

Zasadnutie VEKŠP 

1. VEKŠP zasadá najmenej raz do roka. Predseda komisie môže zvolať aj 

mimoriadne zasadnutie komisie. Na žiadosť dekana fakulty alebo na žiadosť 

nadpolovičnej väčšiny členov komisie je predseda povinný najmenej do 14 dní 

zvolať zasadnutie VEKŠP. 

2. Zasadnutie VEKŠP písomne zvoláva (spravidla 2 týždne pred termínom), vedie 

a program navrhuje jej predseda alebo ním poverený člen VEKŠP. 

3. VEKŠP je uznášaniaschopná, ak je prítomných viac ako 50 % jej členov. 

4. Návrhy členov a uznesenia VEKŠP sa prijímajú verejným hlasovaním. Komisia 

môže  v jednotlivých prípadoch rozhodnúť  o spôsobe hlasovania. 

5. Návrhy a uznesenia sú prijaté, ak kladne hlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných členov komisie. 

6. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápis, ktorý obdržia všetci členovia komisie. 

Zápis archivuje tajomník komisie a študijné oddelenie FEM SPU v Nitre. 

7. V prípade potreby môže byť v rámci činnosti komisie zorganizované 

korešpondenčné hlasovanie. Návrhy sú prijaté, ak kladne hlasovalo viac ako 50 % 

zo všetkých členov VEKŠP. 

8. Rokovanie komisie je neverejné a zúčastňujú sa ho iba členovia VEKŠP. Účasť 

člena VEKŠP je nezastupiteľná. Ak dekan fakulty a predseda Fakultnej rady 

kvality nie sú členmi VEKŠP, môžu sa jej na rokovaní   zúčastniť. 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

1. Fakulta vytvára na činnosť komisie primerané podmienky. 

2. Organizačný a rokovací poriadok VEKŠP nadobúda platnosť dňom jeho 

schválenia vo VEKŠP. 
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