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                                                                                      Dubnica nad Váhom, 1.5.2014 
  
 

 
Pokyn rektora č. R – 3/2014 

 
CIELE KVALITY 2014/2015  

 
 
Vedenie DTI stanovilo transparentné, verejne dostupné a realistické ciele 
vnútorného systému kvality  na obdobie akademického roka 2014/2015 v súlade 
s poslaním školy a prostredníctvom nástrojov vnútorného systému kvality školy 
a nástrojov spätnej väzby (účastníkov života vysokej školy vnútri aj vonku školy) 
zabezpečuje ich monitorovanie, hodnotenie, tak aby bol umožnený udržateľný rozvoj 
kvality študijných programov.   

Ciele kvality boli stanovené v nadväznosti na politiku kvality DTI. Ciele kvality 
vychádzajú z výsledkov preskúmania Vnútorného systé mu manažérstva kvality 
DTI v smere zlepšovania systému pre nasledujúce obl asti:  

 
Neustále zlepšovanie a efektívnos ť vnútorného systému kvality (KVSK-A3, KVSK-A6) 

 
1. Naplni ť akredita čné kritéria v súlade s KSP  – Kritériá akreditácie študijných 

programov vysokoškolského vzdelávania, KHVVČ - Kritériá na hodnotenie úrovne 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie 
činností vysokej školy, KZU - Kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej 
školy a KVSK - Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 

  
Za plnenie zodpovedá podľa kompetencií: Prorektor pre vzdelávanie a marketing, Prorektor pre 
vedu a výskum, Prorektor pre kvalitu a rozvoj.  
Termín: do 09/2015   
 

2. Zmerať efektívnos ť a výkonnos ť procesov vnútorné systému manažérstva kvality 
a študijných programov v súlade s definovanými ukazovateľmi.  
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre kvalitu a rozvoj     
Termín: 09/2015:  

 
Orientácia na študenta a prax (KVSK-A5) 
 
3. Implementovať postup zberu a zmerať spätnú väzbu absolventov a kvalitatívne 

a kvantitatívne ukazovatele uplatnite ľnosti  na trhu práce.  
 

Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vzdelávanie  
Termín: do 01/2015 
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4. Analyzova ť riziká a nedostatky v súvislosti s hodnotením spokojnosti študenta 
s kvalitou študijných programov v roku 2013/14 a stanovi ť opatrenia na zlepšenie.  

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vzdelávanie  
Termín realizácie: do 01/2015 

 
5. Akreditova ť študijný programu Manažér služieb v automobilovom priemysle. 

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre kvalitu a rozvoj   
Termín realizácie: do 03/2015 

 
6. Udržať záujem uchádza čov o štúdium a po čet študentov.   

Za plnenie zodpovedá:  Prorektor pre vzdelávanie a marketing  
Termín hodnotenia: 10/2015 

 
 

Veda a výskum a vz ťah s medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumnou 
činnos ťou (KVSK-A2) 

 
7. Pripravi ť výstavbu Centra excelentného výskumu DTI.   

 
Za plnenie zodpovedá:  Kvestor  
Termín hodnotenia: 09/2015 

 
8. Získať grantovú podpory pre 2 vedecko – výskumné projekty . 

 
Za plnenie zodpovedá:  Prorektor pre vedu a výskum 
Termín hodnotenia: 09/2015 

 
9. V najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v  ktorých má DTI absolventa 

študijného programu druhého a/alebo tretieho stup ňa dosiahnu ť celkové 
hodnotenie výskumu do hodnoty  najmenej B-. 
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum     
Termín: do 09/2015 

 
Kvalita a zapojenie pracovníkov ( KVSK-A4)   
 
10. Zhodnoti ť kvalifika čný rozvoj zamestnancov na základe kritérií pre jedn otlivé 

oblasti výskumu a vývoja.   
 
Za plnenie zodpovedá:  Prorektor pre vedu a výskum  
Termín: 01/2015 

 
11. Spusti ť program rozvoja pedagogických spôsobilostí zamestn ancov DTI.  

Za plnenie zodpovedá:  Prorektor pre kvalitu a rozvoj  
Termín: 09/2015 
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Rozvoj infraštruktúry vzdelávania ( KVSK-A6) 
 
12. Rozšíri ť ponuku e-learningových kurzov Vzdelávacieho portál  pre všetky študijné 

programy.    
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor vzdelávanie a marketing  
Termín: 09/2015 

 
13. Revitalizova ť internetové pripojenie DTI.  

 
Za plnenie zodpovedá: Kvestor      
Termín hodnotenia: 09/2015 

 
14. Publikova ť vlastné u čebné texty v súlade s Edi čným plánom.  

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum     
Termín hodnotenia: 01/2015  

 

Ciele kvality sú záväzné pre všetkých zamestnancov DTI. Vedenie DTI vyžaduje od 
všetkých zamestnancov maximálnu podporu pri plnení stanovených cieľov.  

 

Rozdeľovník 
Všetkým zamestnancom DTI. 
 
 
 
        prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 
                             rektor 

   


