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Pokyn rektora č. R – 3/2014 

 
CIELE KVALITY 2017/2018 

 

 
Vedenie VŠ DTI stanovilo transparentné, verejne dostupné a realistické ciele 
vnútorného systému kvality na obdobie akademického roka 2017/2018 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 VŠ DTI. Ciele kvality 
vychádzajú z výsledkov preskúmania Vnútorného systému manažérstva kvality 
VŠ DTI v smere zlepšovania systému pre nasledujúce oblasti: 

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

 

1. Naplniť akreditačné kritériá 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, Prorektor pre vedu 
a výskum, Prorektor pre kvalitu a rozvoj.  
Termín: do 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Hodnotenie Akreditačnou komisiou  
 

2. Zmerať efektívnosť a výkonnosť procesov vnútorného systému manažérstva 
kvality a študijných programov v súlade s definovanými ukazovateľmi.  
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre kvalitu a rozvoj     
Termín: 09/2018  
Zdroj: Vlastníci procesov 
Vyhodnotenie výsledkov: Výsledky ukazovateľov výkonnosti 
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Orientácia na študenta a prax (KVSK-A5) 
 
3. Implementovať postup zberu a zmerať spätnú väzbu absolventov a kvalitatívne 

a kvantitatívne ukazovatele uplatniteľnosti na trhu práce.  

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vzdelávanie  
Termín: do 01/2018 
Zdroj: Referentky študijného oddelenia 
Vyhodnotenie výsledkov: Zo spätnej väzby od absolventov 

 
4. Analyzovať riziká a nedostatky v súvislosti s hodnotením spokojnosti študenta 

s kvalitou študijných programov v roku 2016/17 a stanoviť opatrenia na zlepšenie.  

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vzdelávanie  
Termín realizácie: do 01/2018 
Zdroj: Správca systému MAIS 
Vyhodnotenie výsledkov: Zo spätnej väzby v MAIS 

 
5. Akreditovať študijný program Manažment. 

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre zahraničné vzťahy a akreditáciu   
Termín realizácie: do 03/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Hodnotenie Akreditačnou komisiou 

 
6. Udržať záujem uchádzačov o štúdium a počet študentov.   

Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vzdelávanie  
Termín hodnotenia: 10/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Počet prihlásených uchádzačov o štúdium a počet študentov 

 

Veda a výskum a vzťah s medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumnou 
činnosťou (KVSK-A2) 

 

7. Pripraviť podmienky pre realizáciu excelentného výskumu VŠ DTI.   
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum  
Termín hodnotenia: 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Podanie projektu 

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

 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum 
Termín hodnotenia: 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Počet podporených vedecko-výskumných projektov 
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9. V najmenej 60 % hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých má VŠ DTI 
absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa dosiahnuť 
celkové hodnotenie výskumu do hodnoty najmenej B-. 
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum     
Termín: do 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Hodnotenie Akreditačnou komisiou 

 

Kvalita a zapojenie pracovníkov (KVSK-A4)   
 
10. Zhodnotiť kvalifikačný rozvoj zamestnancov na základe kritérií pre jednotlivé 

oblasti výskumu a vývoja.   
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum  
Termín: 01/2018 
Zdroj: Evidencia kvalifikačného rozvoja 
Vyhodnotenie výsledkov: Dosiahnutie rozvoja zamestnancov 

 
11. Spustiť program rozvoja pedagogických spôsobilostí zamestnancov VŠ DTI.  

Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre kvalitu a rozvoj  
Termín: 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Počet účastníkov programu 

 
12. Spustiť program na sledovanie pedagogických a vedecko-výskumných výkonov 

zamestnancov VŠ DTI a jeho vyhodnotenie.  
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre kvalitu a rozvoj  
Termín: 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Kvantifikácia výkonov zamestnancov 

 

Rozvoj infraštruktúry vzdelávania (KVSK-A6) 
 
13. Rozšíriť ponuku e-learningových kurzov Vzdelávacieho portálu pre všetky študijné 

programy.    
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vzdelávanie  
Termín: 09/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Prírastok e-learningových kurzov 

 
14. Revitalizovať internetové pripojenie VŠ DTI.  

 
Za plnenie zodpovedá: Kvestor      
Termín hodnotenia: 09/2018 
Zdroj: Poskytovateľ služieb 
Vyhodnotenie výsledkov: Kapacita a rýchlosť internetového pripojenia 
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15. Publikovať vlastné učebné texty v súlade s Edičným plánom.  
 
Za plnenie zodpovedá: Prorektor pre vedu a výskum     
Termín hodnotenia: 01/2018 
Zdroj: Ľudské zdroje VŠ DTI 
Vyhodnotenie výsledkov: Počet publikácií 
 

 

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

 

Rozdeľovník 

Všetkým zamestnancom VŠ DTI. 
 

 
 
       doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 
                                prorektor pre vedu a výskum 
                                                                                      poverený výkonom funkcie rektora 

   


