KR-15.5.2013

Zápisnica č. 5/2013
z Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne zo dňa 15.05.2013
Miesto : Púchov
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení : doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD - doc. Habánik
2. Prezentácia FPT TnUAD v Trenčíne - prof. Vavro
3. Kontrola plnenia uznesení - Ing. Šedivá
4. Stratégia rozvoja TnUAD v Trenčíne do roku 2020 (návrh) - doc. Cibulka
5. Politika kvality TnUAD v Trenčíne v oblasti zabezpečovania vysokoškolského
vzdelávania (návrh) - doc. Cibulka
6. Rôzne
........................................................................
Kolégium rektora TnUAD v Trenčíne otvoril a viedol doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor
univerzity.
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia KR TnUAD v Trenčíne – doc. Habánik
Návrh programu KR TnUAD schválený
K bodu 2. Prezentácia FPT TnUAD v Trenčíne – prof. Vavro
Dekan FPT privítal rektora a členov KR TnUAD v Trenčíne na pôde fakulty, zároveň
predstavil vedenie FPT TnUAD v Trenčíne a spoločne v mene celej Fakulty priemyselných
technológií v Púchove zablahoželal doc. Habánikovi k jeho menovaniu za rektora TnUAD
v Trenčíne, ktoré doc. Habánik prevzal z rúk prezidenta SR 13.mája 2013.
Prof. Ondrušová v prezentácii predstavila FPT v Púchove, pričom vyzdvihla jedinečnosť FPT
v rámci vysokých škôl v SR.
Doc. Olšovský – prodekan pre vedu a výskum – sa v prezentácii FPT zameral na oblasti vedy
a výskumu, ktoré od existencie fakulty sú zamerané na potreby praxe.
- Oddelenie priemyselného dizajnu  výstupy FPT aj v oblasti umeleckej činnosti
- FPT je jedinečná v tom, že až 95% záverečných prác je zameraných priamo na potreby
praxe
Mgr. Pohanka – tajomník FPT – predstavil ekonomiku fakulty
Prof. Vavro- informoval o systéme odmeňovania pracovníkov FPT
K bodu 3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Šedivá
Ing. Šedivá konštatovala, že uznesenia z KR TnUAD zo dňa 17.4.2013 boli splnené.
K bodu 4. Stratégia rozvoja TnUAD v Trenčíne do r. 2020 (návrh)– doc. Cibulka
Uznesenie KR 1/5/2013
KR ukladá rektorovi a prorektorovi pre SaR dopracovať osnovu a štruktúru materiálu
„Stratégia rozvoja TnUAD v Trenčíne do r. 2020“
T: 31.5.2013
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Uznesenie KR 2/5/2013
KR ukladá prorektorovi dopracovať návrh smerovania stratégie dlhodobého rozvoja TnUAD
v Trenčíne do r. 2020 v jednotlivých oblastiach v spolupráci s jednotlivými súčasťami
TnUAD v Trenčíne.
T: 30.6.2013
Uznesenie KR 3/5/2013
KR ukladá prorektorovi predložiť prepracovaný návrh „Stratégie dlhodobého rozvoja
TnUAD v Trenčíne do r. 2020“
T: august 2013
K bodu 5. Návrh politiky kvality TnUAD v Trenčíne v oblasti vysokoškolského
vzdelávania – doc. Cibulka
Uznesenie KR 4/5/2013
KR schvaľuje návrh „Politiky kvality TnUAD v Trenčíne v oblasti vysokoškolského vzdelávania“
a odporúča ho zverejniť na intranetovej stránke univerzity.
Z: Prorektor pre S a R
T: po schválení KR

Uznesenie KR 5/5/2013
Pre koordinovanie úloh vyplývajúcich z budovania Vnútorného systému kvality vzdelávania
univerzity, vytvoriť nový útvar (úsek) s funkčným miestom predstaviteľa manažmentu pre
kvalitu (podľa ISO 9001:2008, kap. 5.5.2), zaradeného ako samostatný útvar riadený priamo
rektorom TnUAD. Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu (PMK) bude odborným pracovníkom
pre problematiku vnútorného systému kvality vzdelávania podľa STN ISO 9001. V náplni
práce PMK sú zodpovednosť a právomoci definované na základe požiadaviek ISO 9001:2008,
kap. 5.5.2.:
a) zabezpečiť, aby sa vypracúvali, zavádzali a udržiavali procesy potrebné pre systém
manažérstva kvality;
b) oboznamovať vrcholový manažment s výkonnosťou systému manažérstva kvality a
akoukoľvek potrebou zlepšenia;
c) zvyšovať povedomie o požiadavkách zákazníka v celej organizácii.
Metodicky a systémovo bude PMK nadriadený ostatným útvarom v oblasti systému kvality.
Z: Rektor
T: po schválení KR
Uznesenie KR 6/5/2013
Návrh postupu politiky kvality TnUAD v Trenčíne v oblasti vysokoškolského vzdelávania
zabezpečiť na všetkých súčastiach univerzity tak, aby bol v plnom rozsahu funkčný
Z: Prorektor pre S a R
T: 12/2013
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Úloha KR 1/5/2013
Pripomienky fakúlt k predloženému materiálu zaslať do 15.6.2013

Z: dekani a vedúci CUP

Úloha KR 2/5/2013
Dopracovaný materiál „Politika kvality TnUAD v oblasti vysokoškolského vzdelávania“
zverejniť do 30.6.
Z: VKR
K bodu 6. Rôzne
doc. Habánik
a.) List ministra ŠVVaŠ SR
Úloha KR 3/5/2013
Predložiť opatrenia na racionalizáciu

Z: dekani fakúlt a vedúci CUP
T: 31.5.2013

doc. Galusek
a.) Informoval o akcii „Vedec roka“
b.) USA veľvyslanectvo usporiadalo akciu – USA financuje programy na pobyty
študentov a vedcov v USA
c.) možnosť zapojenia do programu „CEEPUS“ – sieťovanie študijných programov
d.) fakulty v rámci výmen musia poskytovať vyučovanie v AJ a zavedenie ETC
Uznesenie KR 7/5/2013
KR ukladá prorektorovi pre VVaMV pripraviť zmluvu s agentúrou SAIA týkajúcu sa
zapojenia TnUAD v Trenčíne do programu CEEPUS
T: 30.6.2013

V Trenčíne, 15.mája 2013

