
Z á z n a m 
o korešpondenčnom hlasovaní Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave 

v dňoch 2. 11. 2021 – 9. 11. 2021 
 
 

Na návrh rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) bol dňa 8. 9. 2021 v Rade 
pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU prerokovaný dokument 
„Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity 
v Trnave“, kľúčový predpis univerzity v zmysle vnútorného hodnotenia kvality univerzity. Po 
vyjadrení Akademického senátu TU dňa 1. 10. 2021 bol dokument predložený na schválenie 
členom Vedeckej rady TU.  
Korešpondenčné hlasovanie prebiehalo v termíne od 2. 11. 2021 do 9. 11. 2021, kedy 
členovia prostredníctvom korešpondenčného hlasovania schválili nasledovné uznesenie:  
 
UZNESENIE č. 1 – VR TU-KH-3/2021: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje vnútorný predpis „Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v 
Trnave.“ 
 

Výsledky hlasovania 

Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet hlasujúcich členov:    23 
Hlasovalo za:      23 
Proti:         0 
Počet nehlasujúcich členov:      4 
 
Z výsledku korešpondenčného hlasovania možno konštatovať, že návrh uznesenia bol 
potrebným počtom hlasov schválený. 
 
 
Na návrh rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) bol dňa 8. 9. 2021 v Rade 
pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania TU prerokovaný dokument 
„Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej 
univerzity v Trnave. Po vyjadrení Akademického senátu TU dňa 1. 10. 2021 bol dokument 
predložený na schválenie členom Vedeckej rady TU.  
Korešpondenčné hlasovanie prebiehalo v termíne od 2. 11. 2021 do 9. 11. 2021, kedy 
členovia prostredníctvom korešpondenčného hlasovania schválili nasledovné uznesenie:  
 
UZNESENIE č. 2 – VR TU-KH-3/2021: 
Vedecká rada Trnavskej univerzity v Trnave schvaľuje vnútorný predpis „Pravidlá 
tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej 
univerzity v Trnave.“ 
 

Výsledky hlasovania 

Celkový počet členov VR TU:   27 
Počet hlasujúcich členov:    23 
Hlasovalo za:      23 
Proti:         0 
Počet nehlasujúcich členov:      4 



 2

Z výsledku korešpondenčného hlasovania možno konštatovať, že návrh uznesenia bol 
potrebným počtom hlasov schválený. 
 
 
 
 
V Trnave 9 11. 2021 
 
 
 
 

Schválil: prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
   predseda VR TU v Trnave 
 
 
 
 
 

Overil: prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
   podpredseda VR TU v Trnave 

 
 
 
 

Zapísala: Bc. Magdaléna Gažová 
                referent pre vedu a výskum  


