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Úvod 

Hodnotenie kvality na Univerzite J. Selyeho (ďalej aj „univerzita“ alebo „UJS”) sa riadi 
zákonom 268/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 
doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o kvalite VŠ“), zákonom 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štandardmi pre študijný 
program (ďalej „Štandardy”) vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 
školstvo (ďalej len „SAAVŠ”), Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie 
profesorov vydanými SAAVŠ (ďalej „Štandardy pre HIK”), Štandardmi pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vydanými SAAVŠ, Metodikou na 
vyhodnocovanie štandardov (ďalej „Metodika”) vydanými Slovenskou akreditačnou 
agentúrou pre vysoké školstvo, vnútornými predpismi Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vzdelávania na UJS a Štatútom Rady pre zabezpečovanie kvality na UJS. 

 

Čl. 1.  

Procesy vnútorného systému kvality Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. 
Selyeho 

1. Procesy vnútorného systému kvality na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. 
Selyeho (ďalej len „FEI UJS“) sa riadia aktuálnym znením Smernice rektora č. 5/2021 o 
procesoch vnútorného systému kvality Univerzity J. Selyeho (ďalej len „Smernica“). 

2. Procesy vnútorného systému kvality FEI UJS (t. j. procesy schvaľovania nových ŠP a HIK 
na UJS, procesy zosúlaďovania, úpravy a zrušovania ŠP a HIK na UJS, procesy hodnotenia 
kvality a schvaľovania VSK na UJS ) sa riadia Smernicou  a sú znázornené na procesných 
schémach, ktoré tvoria prílohy č. 1. až 3. Smernice. 

 

Čl. 2. 

Rada pre zabezpečenie kvality Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho 

1. Rada pre zabezpečovanie kvality Fakulty ekonómie a informatiky UJS (ďalej len „RZK FEI 
UJS“), je orgánom v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského štúdia na FEI UJS.   

2. RZK FEI UJS zriaďuje dekan FEI UJS (ďalej len „dekan“) podľa čl. 12. Štatútu Rady pre 
zabezpečovanie kvality Univerzity J. Selyeho, čl. 4. vnútorného predpisu Vnútorný systém 
zabezpečovania vysokoškolského vzdelávania na Univerzite J. Selyeho ako poradný orgán 
dekana. 

3. Pôsobnosť RZK FEI UJS upravuje Štatút RZK FEI UJS.  

  



Záverečné ustanovenia 

1. Dňom účinnosti tohto príkazu sa zrušuje Príkaz dekana EF UJS č. 1/2014 (Procesy 
zabezpečenia kvality vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho). 

2. Tento príkaz nadobúda účinnosť 30.08.2022. 

 

…………………………………. 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. 

dekan FEI UJS 

 

 

 

 


