POLITIKA KVALITY
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE, PRÁVNICKÁ FAKULTA
Na dosiahnutie cieľov Dlhodobého zámeru Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (ďalej len
„Právnická fakulta“) a s cieľom zlepšovania a implementácie vnútorného systému zabezpečovania
kvality podľa zákona č. 269/2018 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 a čl. 2 Štandardov pre vnútorný systém
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo zo dňa 2. júla 2020, sa Právnická fakulta hlási k politike kvality:
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Politika kvality zahŕňa hodnoty, ciele, pravidlá a prostriedky na ich dosahovanie v oblasti
vzdelávania, výskumu a fungovania fakulty. Pramení zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, európskych a národných štandardov kvality a vnútorných predpisov Trnavskej
univerzity v Trnave v Trnave a Právnickej fakulty.
Politika kvality je založená na otvorenosti, rovnosti a zodpovednosti. Podporuje rozvoj
slobodného vedeckého bádania, diskusie a vzdelávania. Predpokladá nediskriminačný prístup
k študentom, zamestnancom a uchádzačom o vzdelanie. Vychádza z toho, že zodpovednosť za
naplnenie politiky kvality nesie v prvom rade Právnická fakulta ako spoločenstvo členov
akademickej obce a iných pracovníkov.
Právnická fakulta zodpovedá za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, založeného
na dôkladných odborných znalostiach, nadobudnutých zručnostiach, etickej výbave a na vhodnej
vzdelávacej infraštruktúre. Pravidelne vyhodnocuje a rozvíja vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania v súlade s dlhodobým zámerom fakulty a s participáciou
zainteresovaných strán, vrátane študentov. Podporuje zapojenie študentov aj do
vedeckovýskumnej činnosti.
Právnická fakulta zodpovedá za kultiváciu právneho prostredia prostredníctvom rozvoja právnej
vedy a výskumu v súlade s najnovšími poznatkami a prísnymi princípmi akademickej etiky.
Podporuje prostredie slobodnej vedeckej tvorby, poctivého prístupu k vedeckej práci a prísnej
publikačnej etiky. Vytvára, vyhodnocuje a uplatňuje systém na riešenie etických dilem
a predchádzania prehreškom voči akademickej etike.
Právnická fakulta podporuje a rozvíja medzinárodný charakter vzdelávacej a tvorivej činnosti.
Právnická fakulta je zodpovedná za kvalitu pracovného prostredia, vhodného pre rozvoj
a efektívne fungovanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov fakulty.
Právnická fakulta nesie zodpovednosť za dodržiavanie politiky kvality. Vytvára a rozvíja systémy
spätnej väzby, najmä priebežnú kontrolu kvality a efektívne a transparentné podávanie
a preskúmavanie podnetov.
Právnická fakulta si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Vyžaduje účinnú a kontinuálnu
komunikáciu so študentmi, verejnosťou a zainteresovanými stranami.

Politika kvality fakulty bola prerokovaná dňa 14. apríla 2021 Akademickým senátom Právnickej
fakulty a schválená dňa 23. apríla 2021 Vedeckou radou Právnickej fakulty, a nadobúda účinnosť
dňa 1. mája 2021.
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