Príloha k III. kapitole dokumentu Tvorba, aplikácia a hodnotenie vnútorného systému
kvality vysokoškolského vzdelávania VŠZaSP
Štruktúry vnútorného systému na kontrolu a sledovanie kvality na VŠZaSP sú :
1. Rada pre vnútorný systém kvality (RK) je zložená zo zástupcov externého
a interného prostredia .
1.1 Externé prostredie zastupujú zástupcovia MZ SR, MPSVaR ako dvoch
rezortov, kde je 90% našich absolventov , ďalej zástupca zo zdravotníckych
alebo sociálnych profesijných komôr, príp. zástupca zamestnávateľov.
1.2 Interné prostredie tvorí hlavný kontrolór, prorektor pre kvalitu , zástupcovia
študentov a pedagógov.
1.3 Ex offo členovia sú zástupca AS , RK , prípadne členovia fakúlt a absolventi
(Alumni klubu) VŠZaSP.
Kompetencia RK je určená v jej štatúte a v rokovacom poriadku.
2. Programová rada VŠZaSP
Programová rada každoročne prerokováva stav, študijnú úspešnosť , či problémy
a výsledky hodnotenia študijných programov. Vychádza z anonymnej ankety
študentov podľa Zákona o VŠ ako aj správy o vybavovaní sťažností na študijné
programy. Taktiež prerokováva a schvaľuje nové študijné programy, ktoré neboli
predmetom schvaľovania podľa predpisov platných do 31.12.2021 (VR, AS).
Programová rada menuje spravidla rektor VŠZaSP z garantov študijných odborov.
Raz ročne je PR prizývaná na zasadnutia VR a AS spravidla k prerokovávanie
výročných správ , správ o pedagogickej a vedeckej činnosti a správ o kvalite
vysokoškolského vzdelávania na VŠZaSP.

3. Správna rada VŠZaSP prerokováva a schvaľuje správu o činnosti VŠ a správu
o hospodárení VŠ podľa Zákona o VŠ
4. Vedecká rada VŠZaSP prerokováva najmenej 1x ročne správu rektora
o pedagogickej činnosti a vedeckovýskumnej činnosti a schvaľuje po vyjadrení
PR a AS študijné programy VŠZaSP na akreditáciu. 25%- 33% členov VR sú
z externého prostredia (mimo VŠZaSP).
5. Akademický senát VŠZaSP prerokúva stav a plnenie vnútorného systému kvality
v súlade s plánmi svojich zasadnutí. Vo vnútornom systéme zabezpečovania
kvality vzdelávania sa vyjadruje k návrhom vnútorných predpisov VŠZaSP,
schvaľuje dlhodobý zámer VŠZaSP po prerokovaní vo Vedeckej rade VŠZaSP a
jeho aktualizácii, schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o
hospodárení, vyjadruje sa k návrhu vnútorného systému VŠZaSP pred jeho
predložením Vedeckej rade VŠZaSP, raz za rok podáva akademickej obci VŠZaSP
správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle VŠZaSP najmenej na
štyri roky.
6. Kolégium rektora VŠZaSP pripravuje podklady na rokovanie RK, VR a AS a
výročné správy v zmysle vnútorných predpisov VŠZaSP a Zákona o VŠ č.
131/2002. Kolégium tvoria rektor, prorektori, kvestor, predseda AS, pozvaní
predseda AK, predseda RK a predseda SR.
7. Alumni klub VŠZaSP ( AK) zastupujem záujmy a návrhy absolventov v procese
kvality vysokoškolské vzdelávania. Predseda AK sa zúčastňuje zasadnutí Kolégia
rektora a Rady pre vnútorný systém kvality ako aj pri schvaľovaní študijných
programov v Programovej rade a Vedeckej rade.

