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Primárnym cieľom pôsobenia Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre bola od
jej začiatku príprava odborníkov v rámci akreditovaných študijných odborov a študijných
programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia zameraných na biotechnológie
a agrobiotechnológie, spracovanie, hodnotenie a bezpečnosť poľnohospodárskych produktov
a potravín, technológie výroby potravín, aplikovanú a molekulárnu biológiu. Vysoká úroveň
pedagogickej práce vychádza z kvalitnej a oceňovanej vedecko-výskumnej práce v oblasti
moderných biotechnológií, potravinárstva a biologických vied.
Pre ďalší rozvoj fakulty je dôležité:
 vzdelávanie
- pripraviť návrhy študijných programov do novej sústavy študijných odborov pre najbližšiu
akreditáciu tak, že sa prehodnotia existujúce študijné programy, aktualizujú, modernizujú
a zvýši ich atraktívnosť, a pripravia sa nové študijné programy s tým, že sa bude klásť dôraz
na ich spoločenskú aktuálnosť a požiadavky praxe, rozvoja vedy a výskumu, ako aj uplatnenia absolventov v súčasných sociálno-ekonomických podmienkach, na aktuálnom trhu
práce,
- pripraviť absolventov na také pracovné pozície, ktoré trh práce vytvorí v blízkej budúcnosti,
- udržiavať a zvyšovať kvalitu vzdelávania, vytvoriť vzdelávanie e-learningovou a interaktívnou formou, ako doplnkových foriem vzdelávania,
- znížiť počet študentov, ktorí zanechajú štúdium v 1. a 2. ročníku bakalárskeho štúdia ponukou špecializovaných seminárov, konzultácií alebo tútorstvom,
- zlepšiť spoluprácu študent – školiteľ záverečnej práce na 1. aj na 2. stupni tak, aby štúdium
úspešne ukončili všetci študenti v riadnom termíne,
- sústrediť pozornosť na internacionalizáciu vzdelávania, a to získaním zahraničných študentov, ponukou študijného programu v anglickom jazyku pre všetky tri stupne vzdelávania, podporou zahraničných mobilít našich študentov a spoluprácou so zahraničnými univerzitami formou spoločných študijných programov,
- vyriešiť odbornú prax študentov tak, aby ju realizovali podľa zamerania svojho študijného
programu a aby bola prínosom a nie príťažou,
- hľadať spôsoby a zdroje pre zvýšenie počtu doktorandských miest na fakulte,
- podporiť vedeckú činnosť študentov a doktorandov, letné školy a kurzy,
- zlepšovať a modernizovať materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacieho procesu,
- ponúknuť študentom možnosť pravidelného (aj menej formálneho) stretnutia s vedením
fakulty, na ktorom sa bude diskutovať o aktuálnych problémoch,
- zintenzívniť komunikáciu a systematickú spoluprácu so strednými školami, aby sme získali
študentov pre štúdium na našej fakulte,
- aktualizovať zloženie Profesijnej rady FBP s tým, že členmi musia byť nielen významní
odborníci z praxe, ale aj garanti študijných programov. Úlohou Profesijnej rady je aj aktívna
spolupráca pri tvorbe študijných programov a profilácii absolventov, preto je potrebné
zapojenie členov Profesijnej rady do vyučovacieho procesu,

- zintenzívniť spoluprácu s absolventami FBP, podporiť spolupatričnosť a patriotizmus ku
fakulte.
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 vedecko-výskumná práca
podporovať jedinečný a excelentný výskum, zamerať sa na jedinečnosť nášho výskumu
v oblasti inovatívneho potravinárstva, (agro)biotechnologického a biologicko-ekologického
výskumu, prepojiť výskum s požiadavkami poľnohospodársko-potravinárskej praxe,
aktívne spolupracovať s VC AgroBioTech, ktoré je potrebné využívať ako miesto pre
výskumnú prácu, spoluprácu a komunikáciu. Aktívne sa prostredníctvom VC ABT zapájať
do projektov OP ŠF, v plnej miere využívať existujúcu infraštruktúru,
aktívne spolupracovať s vedecko-výskumnými pracoviskami a univerzitami v SR a so
zahraničnými pracoviskami v ČR, Poľsku, Španielsku, Francúzsku, USA a i., začleniť fakultu do medzinárodných výskumných tímov,
pripravovať medzinárodné vedecké projekty, pozornosť sústrediť na vytvorenie medzikatedrových, resp. celofakultných tímov, pod vedením excelentných pracovníkov s vynikajúcou publikačnou činnosťou pre získanie medzinárodných vedeckých projektov,
zviditeľniť a spropagovať na regionálnej úrovni a pre odbornú verejnosť a prax výsledky
vedecko-výskumnej práce fakulty, existencie špičkového tímu Centrum reprodukcie živočíchov, Centra excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, ale aj laboratórneho minipivovaru, senzorického laboratória, unikátnych analytických laboratórií ako sú Laboratórium environmentálnych a potravinárskych analýz, Laboratórium nutrigenomiky alebo
Referenčné reologické laboratórium a ďalšie.
 rozvoj fakulty
vytvárať prostredie spolupráce, dôvery, spolupatričnosti, vzájomnej úcty a dobrých medziľudských vzťahov,
podporiť zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry pracovníkov FBP, zvyšovať odborný rast pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty,
vytvoriť transparentné, jednotné a objektívne kritériá pre osobné ohodnotenie pracovníkov
fakulty,
pripraviť rôzne vzdelávacie kurzy a semináre pre odbornú verejnosť, čím sa spropaguje
práca fakulty a získajú sa aj potenciálni spolupracovníci alebo študenti,
propagovať fakultu účasťou na celonárodných výstavách, veľtrhoch, organizovaním Dňa
otvorených dverí a iných akcií,
znížiť administratívne zaťaženie tvorivých pracovníkov,
ďalej podporovať vydávanie časopisu The Journal of Microbiology, Biotechnology and
Food Sciences,
vytvoriť lepšie podmienky pre prácu dekanátu FBP, vrátane zabezpečenia priestorov pre
konanie pracovných stretnutí, zasadnutí AS, VR, obhajob prác, projektov a pod.,
zatraktívniť a aktualizovať webovú stránku FBP a iné elektronické komunikačné formy,
spolupracovať s fakultnou odborovou organizáciou a budovanie medziľudských vzťahov
podporiť spoločnými kultúrno-športovými akciami,
v spolupráci s vedením univerzity neustále zlepšovať pracovné a študijné podmienky na
fakulte.

