Vnútorný predpis TUKE podľa § 49 ods. 4 písm. g) Štatútu TUKE

ŠTATÚT
AKREDITAČNEJ KOMISIE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
§1
Úvodné ustanovenia
Akreditačná komisia Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „AK TUKE“) je nezávislý orgán, ktorý bol
ustanovený na základe § 21a Štatútu technickej univerzity v Košiciach. AK TUKE tvorí dôležitý prvok Vnútorného
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len
„vnútorný systém“).
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§2
Poslanie AK TUKE
AK TUKE je nezávislý orgán, ktorý v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE nezaujate, objektívne, odborne, transparentne a spravodlivo
vykonáva akreditáciu študijných programov v tých študijných odboroch a v stupňoch vysokoškolského
vzdelávania na TUKE, v ktorých TUKE získala oprávnenie vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné
programy na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Hlavným poslaním AK TUKE je posudzovať prípravu, uskutočňovanie a zdokonaľovanie študijných
programov na TUKE tak, aby napĺňali ciele TUKE v oblasti kvality poskytovaného vysokoškolského
vzdelávania. S cieľom neustáleho zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania AK TUKE sprevádza svoje
rozhodnutie formatívnymi odporúčaniami jednotlivým aktérom procesov vzdelávania na TUKE.
AK TUKE pri napĺňaní svojho poslania úzko spolupracuje s tzv. zainteresovanými stranami. Podľa
organizačnej smernice OS/TUKE/H1/01 Vzdelávanie, sú zainteresovanými stranami aktéri vysokej školy,
osoby, spoločenstvá alebo organizácie, ktoré môžu ovplyvňovať proces vzdelávania, tvorivých a iných
súvisiacich činností alebo byť nimi ovplyvňované. Rozlišujú sa interné zainteresované strany (študenti
a zamestnanci TUKE) a externé zainteresované strany (zamestnávatelia a ďalší reprezentanti príslušných
odvetví hospodárstva a spoločenskej praxe, absolventi vysokej školy, domáci a zahraniční partneri TUKE
a pod.).
§3
Ustanovenie a zloženie AK TUKE
AK TUKE má 10 členov, ktorých menuje a odvoláva rektor TUKE po predchádzajúcom prerokovaní
v Akademickom senáte TUKE.
Predsedu a podpredsedu AK TUKE, ktorí sú členmi AK TUKE, menuje a odvoláva rektor TUKE.
Maximálne päť členov AK TUKE tvoria zástupcovia interných zainteresovaných strán z radov zamestnancov
TUKE.
Návrh na vymenovanie zástupcov interných zainteresovaných strán z radov zamestnancov predkladá
Akreditačná rada TUKE Vedeckej rade TUKE. Vedecká rada TUKE po prerokovaní a schválení predkladá
rektorovi TUKE potrebný počet navrhovaných kandidátov z radov interných zainteresovaných strán.
Minimálne troch členov AK TUKE tvoria zástupcovia externých zainteresovaných strán, ktorých navrhujú a
schvaľujú štatutárni zástupcovia týchto externých zainteresovaných strán. Táto časť členov AK TUKE nesmie
byť zamestnancami TUKE.
Dvoch členov AK TUKE, ktorí zastupujú študentov, navrhuje za členov AK TUKE študentská časť
Akademického senátu TUKE.
Funkčné obdobie členov AK TUKE je štvorročné. Prvé funkčné obdobie členov AK TUKE je v záujme
zachovania kontinuity práce AK TUKE výnimočne stanovené pre polovicu členov podľa náhodného
vylosovania na ustanovujúcom zasadnutí do 31.12.2023 a pre druhú polovicu do 31.12.2025.
V prípade, ak počas funkčného obdobia skončí člen AK TUKE z akéhokoľvek dôvodu svoje členstvo, na jeho
miesto je vymenovaný nový člen na obdobie, na ktoré bol vymenovaný končiaci člen AK TUKE.
Prípravu a priebeh zasadnutí AK TUKE organizačne zabezpečuje tajomník AK TUKE.
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§4
Zasadnutia AK TUKE
Zasadnutia AK TUKE zvoláva jej predseda najmenej dvakrát ročne.
AK TUKE je uznášaniaschopná, ak sú prítomné 2/3 jej členov.
Zasadnutia AK TUKE vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Zasadnutia AK TUKE sú neverejné.
Účasť členov AK TUKE na zasadnutiach je nezastupiteľná.
Zasadnutia AK TUKE sa riadia Rokovacím poriadkom AK TUKE.
§5
Pôsobnosť AK TUKE
AK TUKE posudzuje návrhy nových študijných programov (ďalej len „ŠP") a návrhy úprav existujúcich ŠP
predložené Akreditačnou radou TUKE.
AK TUKE o výsledku posudzovania predloženého návrhu rozhoduje formou rozhodnutia, ktoré podpisuje
predseda AK TUKE. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podania opravného
prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj dobu, na ktorú bol ŠP schválený.
Lehota na posúdenie predložených návrhov je 150 dní od predloženia návrhu.
AK TUKE posudzuje obsahovú zhodu navrhovaného ŠP s opisom študijného odboru a jeho súlad so
štandardami pre ŠP. K obsahu ŠP, ktorý je definovaný v návrhu ŠP sa v procese návrhu ŠP a návrhu úprav ŠP
vyjadrujú zamestnávatelia a iné externé zainteresované strany. Zapracovanie návrhov zamestnávateľov
a iných zainteresovaných strán hodnotí AK TUKE v procese schvaľovania nového ŠP alebo úpravy
existujúceho ŠP.
Výsledkom posudzovania každého predloženého návrhu je jedna z nasledovných možností:
a) schválenie návrhu nového ŠP, resp. navrhovaných úprav existujúceho ŠP,
b) požiadavka na odstránenie nedostatkov z návrhu nového ŠP, resp. návrhu úprav existujúceho ŠP,
c) zamietnutie návrhu nového ŠP, resp. navrhovaných úprav existujúceho ŠP.
V prípade posudzovania predloženého návrhu s výsledkom podľa bodu 5. písm. b) tohto paragrafu
(požiadavka na odstránenie nedostatkov) je výsledkom prerušenie konania na čas určený na odstránenie
nedostatkov, čo uvedie AK TUKE vo svojom rozhodnutí. V časti odôvodnenie AK TUKE uvedie aj odporúčania
Rade príslušného ŠP smerujúce k odstráneniu zistených nedostatkov. Po odstránení nedostatkov
v predloženom návrhu podľa pokynov AK TUKE, AK TUKE pokračuje v posudzovaní predloženého návrhu.
AK TUKE na základe predložených ročných „Správ o priebežnom monitorovaní a periodickom hodnotení
ŠP“, periodicky schvaľuje všetky uskutočňované ŠP v 1., 2. a 3. stupni vzdelávania raz za štandardnú dĺžku
štúdia. V prípade, že je ŠP opätovne schválený AK TUKE, vystaví Hodnotiacu správu o periodickom
schvaľovaní ŠP.
AK TUKE je oprávnená na základe predložených správ požiadať Radu ŠP o prijatie nápravných opatrení ŠP.
Po doplnení Správ o priebežnom monitorovaní a periodickom hodnotení o prijaté opatrenia, AK TUKE
preskúma tieto opatrenia a vydá Hodnotiacu správu o periodickom schvaľovaní alebo rozhodne o zrušení
ŠP.
V úvodnom období, t. j. do času zaslania oznámenia TUKE Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké
školstvo o zosúladení vnútorného systému zabezpečovania kvality, študijných programov a habilitačných
konaní a inauguračných konaní na TUKE so štandardmi, AK TUKE posudzuje a schvaľuje súlad Akreditačnou
radou TUKE predložených študijných programov s vnútorným systémom, a to postupom a s možnými
výsledkami podľa bodu 5. tohto paragrafu.
§6
Pracovné skupiny AK TUKE
AK TUKE si za účelom odbornej, objektívnej a transparentnej prípravy podkladov pre svoje rozhodnutia
môže zriaďovať pracovné skupiny.
AK TUKE zriaďuje pracovné skupiny podľa jednotlivých študijných odborov rozvíjaných na TUKE a
definovaných vo Vyhláške č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov.
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Predsedu a členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda AK TUKE po prerokovaní a schválení
v AK TUKE. Predsedom pracovnej skupiny je vždy člen AK TUKE, ktorý zodpovedá za činnosť pracovnej
skupiny.
Pracovná skupina má najmenej 5 členov, pričom aspoň traja z nich sú členovia AK TUKE, z toho jeden
zástupca externých zainteresovaných strán, ktorý nie je zamestnancom TUKE a jeden zástupca študentov
TUKE.
Predseda pracovnej skupiny po konzultácii s členmi pracovnej skupiny môže menovať podľa potreby
externého posudzovateľa, ktorý nie je členom AK TUKE a ani zamestnancom TUKE. Spravidla ide o osobu
zapísanú v zozname posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre príslušný
študijný odbor. Úlohou externého posudzovateľa je vypracovať nezávislé hodnotenie predloženej žiadosti
s odôvodneným návrhom rozhodnutia a jasnými odporúčaniami pre autorov žiadosti. Za vypracované
hodnotenia patrí externým posudzovateľom primeraná odmena.
Pre každú žiadosť pridelenú pracovnej skupine táto vypracuje návrh uznesenia a jeho zdôvodnenie
v prípadoch podľa § 5 odsek 6 a 9, resp. návrh uznesenia spolu s návrhom Hodnotiacej správy o periodickom
schvaľovaní ŠP v prípadoch podľa § 5 odsek 7 a 8. Návrh uznesenia a ďalšie podklady predkladá predseda
pracovnej skupiny na zasadnutí AK TUKE.
Zasadnutia pracovnej skupiny zvoláva a vedie jej predseda alebo ním poverený člen pracovnej skupiny.
Priebeh zasadnutí pracovných skupín upravuje Rokovací poriadok AK TUKE.
§7
Zánik členstva v AK TUKE

Členstvo v AK TUKE zaniká:
a) skončením funkčného obdobia,
b) na vlastnú žiadosť člena,
c) odvolaním rektorom TUKE,
d) ukončením štúdia na TUKE (u študentov TUKE),
e) smrťou.
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§8
Náklady na činnosť AK TUKE
Členom AK TUKE za vykonávanie činnosti v AK TUKE patrí odmena zodpovedajúca rozsahu, náročnosti
a zodpovednosti vykonávanej činnosti. Odmenu členom AK TUKE udeľuje rektor TUKE.
Náklady spojené s činnosťou AK TUKE, jej pracovných skupín, vrátane externých hodnotiteľov, sú hradené
z prostriedkov univerzity.
Členovia AK TUKE a jej pracovných skupín majú nárok na úhradu cestovného a stravného podľa osobitných
predpisov.
§9
Záverečné ustanovenia
Štatút AK TUKE, jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť po schválení v Akademickom
senáte TUKE.
Tento Štatút AK TUKE bol schválený Akademickým senátom TUKE dňa 29.11.2021 číslo uznesenia 51/2021
a nadobúda platnosť a účinnosť od 01.12.2021.

Košice 30.11.2021

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
rektor TUKE

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
predseda AS TUKE
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