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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Smernica je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Vysokej školy DTI v zmysle § 48 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

2. Smernica ustanovuje pravidlá na úpravu akreditovaných študijných programov (ŠP) 
realizovaných na Vysokej škole DTI a pravidlá na personálne zabezpečenie odboru 
habilitačného konania a inauguračného konania (HIK) na Vysokej škole DTI 
v prechodnom období podľa Článku 3 ods. 2 tejto smernice. 

3. Pod úpravou akreditovaného ŠP pre účely tejto smernice rozumieme doplnenie alebo 
vypustenie povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmenu 
podmienok na riadne skončenie štúdia alebo úpravu informačného listu povinného 
predmetu alebo povinne voliteľného predmetu. 

4. Pod úpravou akreditovaného ŠP pre účely tejto smernice sa rozumie aj zmena učiteľov 
profilových predmetov a zmena garanta a spolugaranta ŠP akreditovaného podľa 
predpisov účinných v čase akreditácie. 

5. Pod úpravou personálneho zabezpečenia odboru HIK pre účely tejto smernice 
rozumieme zmenu garanta a spolugarantov odboru HIK podľa predpisov účinných 
v čase posudzovania spôsobilosti Vysokej školy DTI uskutočňovať HIK v príslušnom 
odbore HIK. 

 
Článok 2 

Orgány schvaľovania úpravy akreditovaných ŠP a personálneho zabezpečenia  
odboru HIK 

 
1. Úpravy podľa Článku 1 ods. 3 až 5 vykoná svojim rozhodnutím rektor Vysokej školy 

DTI na základe návrhu Rady kvality Vysokej školy DTI. 
2. Rada kvality Vysokej školy DTI je poradným orgánom rektora VŠ DTI v oblasti 

zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v súlade 
s požiadavkami normy ISO 9001:2015. 

 
Článok 3 

Prechodné a záverečné ustanovenie 
 

1. Smernica ako súčasť vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Vysokej školy DTI nadobudne platnosť a účinnosť dňom schválenia po 
prerokovaní v Akademickom senáte Vysokej školy DTI v zmysle Čl. 8 ods. 11 písm. 
p) Štatútu Vysokej školy DTI. 

2. Smernica je platná a účinná v prechodnom období do zosúladenia vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Vysokej školy DTI so zákonom 
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 podľa ustanovenia § 37 ods. 1 
citovaného zákona. 

 
V Dubnici nad Váhom dňa 18.05.2021 
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