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ZOZNAM  RELEVANTNEJ  RIADIACEJ  DOKUMENTÁCIE 

FAKULTY PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV  

ŽILINSKEJ UNIVERZITY  V ŽILINE 

 k vnútornému systému zabezpečovania kvality vzdelávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam relevantnej riadiacej dokumentácie Žilinskej univerzity v Žiline 

a Fakulty prevádzky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline  
 

 

 Zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR z 21.5.2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 

614/2002 Z.z. o kreditovom systéme 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR z 20.12.2012 o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými 

potrebami 

 Etický kódex zamestnancov vysokých škôl 

 

Vnútorné predpisy UNIZA: 

 

 Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov mimofakultných súčastí Žilinskej 

univerzity 

 Organizačný poriadok mimofakultných súčastí a pracovísk rektorátu UNIZA 

 Zásady obsadzovania miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii „ hosťujúci profesor“ 

na Žilinskej  univerzite 

 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov na UNIZA 

 Vybavovanie sťažností fyzických a právnických osôb na UNIZA 

 Pravidlá pri prideľovaní ubytovania a zliav z cien pre členov študentských organizácií 

 Tvorba, pripomienky a schvaľovanie vnútorných predpisov UNIZA 

 Pravidlá priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na UNIZA 

 Zásady edičnej činnosti  UNIZA 

 Smernica o záverečných prácach v podmienkach UNIZA 

 Pracovný poriadok UNIZA 

 Štatút UNIZA 

 Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených 

s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov 

 Štipendijný poriadok UNIZA 

 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania na UNIZA 

 Študijný poriadok UNIZA 

 Študijný poriadok celouniverzitných študijných programov na UNIZA 

 Štipendijný poriadok UNIZA (podávanie návrhov pre priznanie motivačných štipendií 

študentom) 

 Dochádzka a evidencia doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na 

pracovisku a prezentácia ich priebežných výsledkov v štúdiu. 

 Doplnok k podmienkam ukončenia štúdia s vyznamenaním  

 Metodické usmernenie k postupu získavania vedecko–pedagogických titulov alebo 

umelecko–pedagogických titulov docent a profesor na Žilinskej univerzite v Žiline 

 Etický kódex študenta Žilinskej univerzity v Žiline 

 

Vnútorné predpisy FPEDAS: 

 Štatút FPEDAS  

 Organizačný poriadok FPEDAS  

http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/statut_fpedas.pdf
http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/organizacny_poriadok_fpedas.pdf


 Študijný poriadok FPEDAS  

 Dlhodobý zámer FPEDAS    

Vnútorné predpisy akademického senátu a vedeckej rady fakulty 

 Kritériá FPEDAS na získanie titulu docent a na získanie titulu profesor  

 Štruktúra funkčných miest vysokoškolských učiteľov na FPEDAS  

Smernice a metodické usmernenia fakulty 

 Školné za externé štúdium na FPEDAS 

 Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov na 

FPEDAS 

 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FPEDAS 

http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/studijny_poriadok_fpedas.pdf
http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/dlhodoby_zamer_fpedas_2011_2015.pdf
http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/kriteria_fpedas_na_ziskanie_titulov_doc_prof.pdf
http://fpedas.uniza.sk/images/vnutorne_predpisy_a_dokumenty/struktura_funkcnych_miest_ucitelov_fpedas.pdf

