Pokyn rektora Trnavskej univerzity v Trnave k zabezpečovaniu kvality
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na TU

(1) Podľa §87a zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákona“) Trnavská
univerzita v Trnave zodpovedá za zabezpečovanie kvality poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania a je povinná mať vypracovaný, zavedený, používaný
a funkčný vnútorný systém kvality, ktorý je podrobnejšie upravený na podmienky
jednotlivých súčastí vysokej školy vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí.
Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality a jej
zabezpečovania pri činnostiach vysokej školy a fakulty.
(2) S cieľom vytvoriť vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
(ďalej len „zabezpečovania kvality“) v zmysle aktuálnych právnych predpisov
a medzinárodných noriem a na základe implementovaného systému manažérstva kvality
na TU sa bude pokračovať v aktivitách manažérstva kvality na úrovni rektorátu, všetkých
fakúlt a pracovísk TU.
(3) Časový harmonogram úloh na dosiahnutie cieľa:
- Prijatie Štatútu Rady kvality a zriadenie Rady kvality TU – marec 2013
- Vydanie manuálu systému manažérstva kvality na TU v rámci projektu – marec 2013
- Analýza súčasného stavu a príprava tvorby samohodnotiacej správy - marec - apríl 2013
- Zavedenie aktuálnych identifikátorov kvality vyplývajúcich najmä z ods. 5 a 6, §87a
zákona, európskych štandardov a smerníc, kritérií vydaných Akreditačnou komisiou –
apríl 2013
- Analýza a tvorba samohodnotiacej správy - máj 2013
- Vydanie vnútorného predpisu TU upravujúceho vnútorný systém kvality TU – jún 2013
- Vydanie publikácie v rámci projektu „Zavedenie systému riadenia kvality na TU“ – júl
2013
(4) Na činnostiach systému manažérstva kvality sa budú podielať zástupcovia rektorátu,
všetkých fakúlt, univerzitných pracovísk, ktorí vytvoria asistenčný tím – Radu kvality
TU vymenovanú rektorom univerzity na základe návrhov súčastí.
(5) Všetci vedeckí, vedecko-pedagogickí a administratívni zamestnanci TU sú povinní
poskytovať členom Rady kvality TU potrebné informácie a spolupracovať s nimi v rámci
svojich kompetencií.
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