ŠTATÚT
VÝSKUMNÉHO A PROJEKTOVÉHO CENTRA
VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS

Vysoká škola Danubius zriaďuje a vydáva Štatút Výskumného a projektového centra Vysokej
školy Danubius ( ďalej VPC VŠD), ako organizačnej súčasti Vysokej školy Danubius. Tento
Štatút upravuje postavenie VPC VŠD, jeho zameranie, základnú organizačnú štruktúru a vznik
konzorcií v rámci vedy, nezávislého výskumu a inovácií zameraných na vedecký rozvoj
študijných odborov v oblasti práva, politických vied a sociálnej práce.

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1) Sídlom VPC VŠD je Vysoká škola Danubius, Fučíkova 269, 925021 Sládkovičovo.
2) VPC VŠD nie je samostatným právnym subjektom.
3) Hospodárenie VPC VŠD sa riadi vnútornými predpismi VŠD.

Článok 2
ČLENENIE A ORGANIZÁCIA VPC VŠD
1) Predseda Správnej rady VŠD menuje a odvoláva členov VPC VŠD na návrh predsedu
Vedeckej rady VŠD, ktorý je súčasne predsedom VPC VŠD.
2) VPC VŠD sa člení na špecializované sekcie, na riadení ktorých môžu participovať aj
externí domáci a zahraniční pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci.
3)




VPC VŠD má tri špecializované sekcie zamerané na:
právo
politické vedy
sociálnu prácu

4) Činnosť sekcií má prierezový charakter.

5) Za riadenie a činnosť špecializovaných sekcií VPC VŠD sú zodpovední dekani fakúlt
VŠD.
6) Členstvo vo VPC VŠD je nezastupiteľné.
7) Zasadnutia VPC VŠD zvoláva predseda Vedeckej rady VŠD.

Článok 3
PREDMET ČINNOSTI VPC VŠD
1) Riadi, koordinuje, schvaľuje vedecko-výskumné
projektových výziev.

projekty VŠD získané v rámci

2) Riadi vedeckú internú grantovú agentúru Vysokej školy Danubius (VEIGA).
3) Schvaľuje stratégiu rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu Vysokej školy Danubius
v rámci jednotlivých študijných odborov a študijných programov.
4) Organizuje domáce a medzinárodné vedecké konferencie za účelom šírenia vedeckovýskumných poznatkov.
5) V rámci študijných odborov VŠD (právo, politické vedy, sociálna práca) zabezpečuje
implementáciu usmernení a štandardov vzdelávania v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania (ESG).
6) Buduje platformu excelentného vedecko-výskumného centra, ktoré plní spoločenskú
zodpovednosť v súlade s medzinárodnou normou ISO 2600:2010.
7) Flexibilnými vzdelávacími metódami zapája do vedeckej činnosti študentov vedných
odborov a študijných programov VŠD.
8) Navrhuje a prerokováva udeľovanie vyznamenaní a čestných titulov pre významné
osobnosti v oblasti vedy a vzdelávania

Článok 4
SPOLUPRÁCA

1) VPC VŠD spolupracuje s domácimi a zahraničnými vedecko-výskumnými a
vzdelávacími inštitúciami a vytvára účelové konzorciá na základe písomných dohôd,
v ktorých sú explicitne vyjadrené východiskové oblasti spolupráce.

2) VPC VŠD využíva a zdieľa na vedecké účely a vzdelávacie aktivity vlastnú výskumnú
infraštruktúru vybudovanú z projektových aktivít VŠD.

Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1)

Štatút VPC VŠD nadobúda účinnosť dňom podpisu predsedom Správnej rady Vysokej
školy Danubius.

2)

Štatút VPC VŠD ruší Štatút vedeckej edukačnej internej grantovej agentúry (VEIGA).

3)

Štatút VEIGA sa nahrádza Smernicou rektora o schvaľovaní vedecko-výskumných
projektov v rámci študijných odborov VŠD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Štatútu.

4)

Štatút VPC VŠD bol prerokovaný a schválený dňa 15.10. 2018 Akademickým senátom
VŠD a nadobúda platnosť dňom podpisu predsedu Správnej rady VŠD.

V Bratislave dňa 17.10.2018.

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.
predseda Správnej rady VŠD a konateľ spoločnosti VŠD, s.r.o.
v.r.

