
VS 3.2.f.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 

schvaľovanie študijných programov zaručujú, že študijné programy majú 

jasne špecifikovaný profil absolventa a jasne vymedzené a komunikované 

ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú poslaniu vysokej školy.  

 

 

VŠZaSP sv. Alžbety napĺňa svoje poslanie v systéme vysokých škôl v súlade so zákonom 

o vysokých školách a vychováva odborníkov v oblasti humanitných vied v duchu najnovších 

vedeckých poznatkov, súčasného myslenia a potrieb zdravotníckych a sociálnych vied, 

demokracie, humanizmu, tolerancie a vedie študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému 

mysleniu a etickým postojom. Odkazujúc na sv. Alžbetu Uhorskú, ktorej meno nesie naša 

škola vo svojom názve, vychádzame pri tvorbe študijných programov z princípov židovsko-

kresťanskej etiky rozvíjanej v západoeurópskom kontexte, plurality a rovnosti všetkých ľudí 

bez ohľadu na náboženské presvedčenie, politický názor alebo príslušnosť k akejkoľvek 

menšine, zohľadňujúc životné prostredie a zodpovednosť za našu planétu.  Hlavnými cieľmi 

vzdelávania študentov VŠZaSP sv. Alžbety sú: 

a) Výchova študentov k chápaniu, zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného 

zdravia a sociálnej spravodlivosti. 

b) Rozvoj, výchova a šírenie poznania prostredníctvom vedeckej, vývojovej a ďalšej 

tvorivej činnosti najmä v oblasti  tropického a verejného zdravotníctva, laboratórnych 

vyšetrovacích metód, ošetrovateľstva, sociálnej práce, psychológie a misiológie.  

c) Poskytovanie ďalšieho a celoživotného vzdelávanie v 18 programoch.  

d) Rozvoj medzinárodnej spolupráce, mobility, účasti pedagógov a študentov na 

medzinárodnom vedeckom dianí, podpore spoločenských projektov s inými domácimi 

a zahraničnými vysokými školami a ďalšími zahraničnými inštitúciami, vrátane 

vzájomného uznávania štúdia a dokladov o vzdelaní.  

Všetky uvedené ciele vzdelávania sú obsiahnuté v informačných listoch predmetov, sú 

navonok komunikované na webovej stránke VŠZaSP sv. Alžbety, popísané v Ročenke 

a prehľadovej publikácií o poslaní a vízii vysokej školy „102 krokov nádeje“ voľne dostupnej 

všetkým uchádzačom a študentom vysokej školy. Vychádzajúc z poslania našej vysokej školy 

s ohľadom na akreditované študijné programy v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci naša 

škola citlivo reaguje aj na národné a svetové krízy. Od vypuknutia pandémie sa stovky našich 

študentov zapojilo do dobrovoľníckej činnosti počas testovania a očkovania (študenti 

zdravotníckych odborov) a pomoci pri koordinácií testovania a očkovania (študenti 



sociálnych odborov) a ďalšej výpomoci v zariadeniach pre seniorov. Naši pedagógovia 

z radov lekárov, študenti a študentky z radov zdravotných sestier a zdravotných záchranárov 

od prepuknutia pandémie aktívne testujú a očkujú proti ochoreniu Covid 19 po celom 

Slovensku najmä marginalizované komunity: ľudí bez domova (napr. najväčšia nízkoprahová 

slovenská nocľaháreň pre ľudí bez domova Depaul Slovensko...) alebo Rómov žijúcich 

v sociálne vylúčenom prostredí (napr. Plavecký Štvrtok...). Od prvej výzvy ministerstva 

zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zapojeniu 

dobrovoľníkov, sa stovky našich študentov prihlásilo na pomoc a aktívne zmierňovali a 

zmierňujú dopady pandémie na spoločnosť. Naši pedagógovia spoločne so študentmi vysokej 

školy v súlade s jej poslaním poskytujú dlhodobo zdravotnícku a sociálnu pomoc aj 

v krajinách s menej rozvinutou infraštruktúrou (Kambodža, Keňa, Južný Sudán a ďalšie - 

https://www.vssvalzbety.sk/projekty) a na miestach humanitárnych kríz a katastrof (Bosna 

a Hercegovina, Poľsko-bieloruská hranica, Haiti a ďalšie). Schopnosť našich študentov 

pružne reagovať na problémy praxe vychádza z originálneho poslania našej školy 

odzrkadleného v profile absolventa VŠZaSP sv. Alžbety. Súčasťou študijných programov 

našich študentov je príprava na krízové situácie, humanitárne katastrofy, ohrozenie verejného 

zdravia, potreby ošetrovateľstva, sociálnych služieb a pod. Študijné programy sú jasne 

prepojené s dlhodobým zámerom a stratégiou VŠZaSP sv. Alžbety cez predmety jadra 

študijných programov, ostatné povinné predmety a voliteľné predmety. Každá študijný 

program má jasne vymedzený profil absolventa uverejnený na hlavnej stránke vysokej školy 

(https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie/preco-studovat-u-nas/profil-absloventa), 

ktorých súčasťou sú jasne vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré 

zodpovedajú poslaniu VŠZaSP sv. Alžbety.     
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