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POLITIKA KVALITY  
 
Vedenie Vysokej školy DTI (ďalej VŠ DTI) a akademický senát VŠ DTI schválili Politiku vnútorného 
systému manažérstva kvality (ďalej Politiku kvality) v súlade s požiadavkami zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a požiadavkami normy ISO 9001:2015 a zaväzuje sa podporovať rozvoj aktivít 
smerujúcich k stálemu zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich služieb v súlade 
s poslaním a strategickými cieľmi školy.  
 
Politikou kvality vedenie VŠ DTI stanovuje základné princípy a zásady vedúce k plneniu poslania 
a dosiahnutiu cieľov v nasledovných oblastiach zabezpečovania kvality:  
 
Neustále zlepšovanie a efektívnosť Vnútorného systému manažérstva kvality 

 Rozvíjať postavenie VŠ DTI ako kvalitnej, medzinárodne akceptovanej vysokej školy a rozširovať 
bilaterálnu spoluprácu so vzdelávacími a vedecko – výskumnými pracoviskami doma 
a v zahraničí.  

 Prostredníctvom cieľov kvality, riadenia procesov a nástrojov vnútorného systému manažérstva 
kvality trvale zlepšovať kvalitu poskytovaného vzdelávania v spolupráci so všetkými účastníkmi 
života vysokej školy vnútri aj vonku.  

 Neustále zlepšovať procesy vnútorného systému manažérstva kvality a prostredníctvom 
pravidelného preskúmavania systému pravidelne hodnotiť a zvyšovať jeho efektívnosť. 

 
Orientácia na študenta a prax 

 Prostredníctvom nástrojov spätnej väzby a zapájania študentov, absolventov a zamestnávateľov 
a ostatných účastníkov života školy do rozhodovacích procesov školy umožňovať neustály rozvoj 
a zlepšovanie študijných programov v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti.  

 Rozvíjať moderné formy vzdelávania a ďalej budovať virtuálny vzdelávací priestor VŠ DTI.  

 Modernizovať obsah a formy vzdelávania v oblasti celoživotného vzdelávania.  
 
Veda a výskum 

 Podporovať rozvoj excelentných pracovísk vedy a výskumu a vytvárať priestor pre rozvoj 
medzinárodnej spolupráce škôl a praxe.  

 Vytvárať priestor pre prenos výsledkov vedeckého bádania do vzdelávacieho procesu a zapojenie 
študentov do výskumných úloh vybraných pracovísk na národnej a medzinárodnej úrovni.  

 
Kvalita a zapojenie pracovníkov 

 Umožňovať a podporovať pedagogický a odborný rozvoj pedagogických pracovníkov.  

 V súlade s definovanými zodpovednosťami a právomocami jednotlivých súčastí VŠ DTI 
podporovať a odmeňovať zapojenie pracovníkov do procesov zlepšovania kvality vzdelávania, 
vedecko-výskumnej, publikačnej a projektovej činnosti a zapojenie do procesov zlepšovania 
vnútorného systému kvality.     
 

Rozvoj infraštruktúry vzdelávania 

 Rozvíjať materiálne, technické a informačné zdroje na podporu vzdelávania študentov v 
akreditovaných študijných odboroch (knižnica, laboratóriá, PC priestory, informačné systémy a 
pod.). 

 Podporovať spoluprácu s mimoškolskými externými subjektmi pri zabezpečovaní fyzických a 
ľudských zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných 
programov.  

 

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 9. 2. 2017    doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 
                                 prorektor pre vedu a výskum 
                    poverený funkciou rektora 


