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Vnútorný predpis VŠVU č. 14/2021
Štatút Programovej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
(ďalej len „Štatút“)
Na návrh rektora Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave zo dňa 13. 08. 2021,
po prerokovaní jej Akademickým senátom dňa 27. 10. 2021 schválila jej Umelecká rada podľa
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento
Štatút Programovej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.

Programová rada (ďalej len „Rada“) Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej
len „VŠVU“) bola zriadená rozhodnutím rektora zo dňa 13. 08. 2021.
Tento Štatút Rady stanovuje pravidlá tvorby, pôsobnosti, členstva a činnosti Rady.
Rada je orgánom VŠVU, ktorej úlohou je podporovať napĺňanie štandardov kvality
vzdelávania v rámci vnútorného systému VŠVU. Rada je poradným orgánom rektora pre
oblasť zabezpečenia a hodnotenia kvality vnútorného systému vysokoškolského
vzdelávania na VŠVU, ktorý zodpovedá za kvalitu vzdelávania v študijných programoch
a iných formách vzdelávania, za umeleckú činnosť a výskum v študijných programoch,
ako aj v habilitačných a inauguračných konaniach.
Tento Štatút Rady je záväzný pre všetky orgány a organizačné zložky VŠVU, jej súčasti,
zamestnancov a študentov, ak tak vyplýva z tohto predpisu.
Právomoci Rady sa nedotýkajú právomocí iných orgánov VŠVU, ustanovených zákonom
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o vysokých školách“).
Článok 2
Pôsobnosť Rady

1.

Rada:
a.
pripravuje, koordinuje a kontroluje tvorbu, implementáciu a hodnotenie
vnútorného systému,
b.
stanovuje opisy, ciele, očakávané výsledky vzdelávania, profil absolventa
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v príslušnom študijnom odbore
a možnosti uplatnenia absolventa,
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c.

2.
3.
4.
5.
6.

predkladá na schválenie návrhy na nové študijné programy, ich zrušenie a úpravu,
ďalej sa venuje priebežnému monitorovaniu, periodickému hodnoteniu
a periodickému schvaľovaniu študijného programu,
d.
kontroluje činnosť garantov hlavných predmetov, ktorí zodpovedajú za obsah
informačného listu predmetu a za jeho pravidelnú aktualizáciu,
e.
priebežne sleduje kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa v príslušnom
študijnom programe podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre
vysoké školstvo.
Rada rozhoduje na jej zasadnutiach s kvórom najmenej troch štvrtín jej členov,
dosiahnutím nadpolovičnej väčšiny kladných hlasov prítomných členov.
Rada zasadá minimálne raz za akademický semester.
Podrobnosti týkajúce sa zasadnutí Rady upravuje jej rokovací poriadok, ktorý schvaľuje
samotná Rada.
Náklady na činnosť Rady uhrádza VŠVU.
Na prijatie uznesenia Rady je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady,
pričom svoj súhlas s uznesením musí vyjadriť nadpolovičná väčšina všetkých prítomných
členov Rady.
Článok 3
Členstvo v Rade

1.

2.
3.
4.

Členmi Rady sú prorektori, osoby zodpovedné za študijné programy, zástupcovia
študentov (jeden za každý z 1., 2. a 3. stupňa štúdia) a externí členovia profesijných
inštitúcií a profesijných komôr.
Členov Rady vymenúva rektor paritne nezávisle alebo na návrh jednotlivých katedier
a pracovísk VŠVU.
Člen Rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady.
Účasť členov Rady je nezastupiteľná.
Článok 4
Predseda a tajomník Rady

1.

2.
3.

Predsedom Rady je prorektor pre študijné záležitosti, pričom jeho funkcia trvá počas
výkonu jeho funkcie prorektora pre študijné záležitosti tak, ako to stanovuje Štatút VŠVU
a zákon o vysokých školách.
Predseda Rady zvoláva a vedie Radu minimálne raz za akademický semester.
Tajomník Rady zabezpečuje materiálno-technické opatrenia, aby Rada mohla zasadnúť,
ako aj zabezpečuje organizačné úlohy Rady (napr. spracovanie zápisníc zo zasadnutí
Rady a pod.). Tajomníka navrhuje predseda Rady a schvaľuje ho Rada v zmysle článku 2
ods. 6 tohto Štatútu.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Štatút Rady prerokoval Akademický senát VŠVU a Umelecká rada VŠVU.
Štatút nadobúda účinnosť dňa 12. 11. 2021.

Bratislava 12. 11. 2021

....................................................................
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektorka VŠVU
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