Vysoká škola DTI

Organizačný poriadok
Vysokej školy DTI

Dubnica nad Váhom, 2017

Organizačný poriadok Vysokej školy DTI
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Organizačný poriadok Vysokej školy DTI (ďalej len „organizačný poriadok“) upravuje
v súlade so Štatútom Vysokej školy DTI štruktúru, riadenie, vnútorné vzťahy a činnosť
vysokej školy.
Čl. 2
Organizačné členenie vysokej školy
1. Vysoká škola DTI (ďalej len „VŠDTI“ alebo „vysoká škola“) sa člení na nasledujúce
organizačné súčasti:
a) Rektor
b) Prorektor pre vzdelávanie
c) Prorektor pre vedu a výskum
d) Prorektor pre kvalitu a rozvoj
e) Prorektor pre zahraničné vzťahy a akreditáciu
f) Kvestor
g) Katedry
h) Pedagogické, výskumné, konzultačné a informačné pracoviská
2. VŠDTI má štyri katedry:
a) Katedra školskej pedagogiky a psychológie
b) Katedra školskej didaktiky
c) Katedra manažmentu a ekonómie
d) Katedra didaktiky odborných predmetov
3. Podrobnú organizačnú štruktúru znázorňuje Príloha č. 1 – Organizačná štruktúra VŠDTI.

Čl. 3
Riadenie vysokej školy
1. Riadenie vysokej školy vykonávajú orgány vysokej školy.
2. Orgánmi vysokej školy sú:
a) riadiace orgány:
1) správna rada,
2) predseda správnej rady,
3) riaditeľ Vysokej školy DTI s.r.o. (ďalej len „riaditeľ“),
b) orgány akademickej samosprávy:

1)
2)
3)
4)

akademický senát,
rektor, prorektori,
vedecká rada,
disciplinárna komisia pre študentov.

3. Orgány vysokej školy sa vo svojej činnosti riadia zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vysokých školách“), všeobecne záväznými právnymi predpismi, Štatútom
VŠDTI a ostatnými vnútornými predpismi VŠDTI.
4. Správna rada je najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom vysokej školy. Pôsobnosť
správnej rady je určená štatútom vysokej školy.
5. Predsedom správnej rady vysokej školy je štatutárny orgán vysokej školy. Predsedu
správnej rady počas jeho neprítomnosti zastupuje riaditeľ menovaný predsedom správnej
rady v rozsahu určenom predsedom správnej rady.
6. Pôsobnosť orgánov akademickej samosprávy je určená štatútom vysokej školy,
pracovnýmm poriadkom vysokej školy a ostatnými vnútornými predpismi VŠDTI.
7. Kvestor je vedúcim zamestnancom vysokej školy, zabezpečuje a zodpovedá za
hospodársky a administratívny chod vysokej školy a koná v jej mene v rozsahu určenom
štatutárnym orgánom vysokej školy.

Čl. 4
Katedry
1. Katedry sú vedecko-pedagogické útvary vysokej školy, ktoré sa zúčasňujú na plnení
hlavných úloh vysokej školy vo vymedzenej oblasti poznania alebo študijnom odbore.
2. Katedry vykonávajú najmä vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a inú tvorivú činnosť. Za
činnosť katedry je zodpovedný vedúci katedry, ktorého menuje a odvoláva rektor.

Čl. 5
Pedagogické, výskumné, konzultačné a informačné pracoviská
1. Vysoká škola môže na plnenie špecifických úloh zriaďovať pedagogické, výskumné,
konzultačné a informačné pracoviská.
2. Vysoká škola môže so súhlasom Správnej rady vysokej školy zriaďovať pedagogické
pracoviská mimo svojho sídla, ktoré zabezpečujú pre študentov informácie a konzultácie.
Tieto pracoviská môžu uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie v prípade, ak
spôsobilosť pracoviska uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie bola posúdená
Akreditačnou komisiou podľa § 83 zákona o vysokých školách.
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Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Tento organizačný poriadok bol schválený dňa 27.9.2017 Správnou radou VŠDTI po jeho
predchádzajúcom prerokovaní v Akademickom senáte VŠDTI.
2. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1.10.2017.
3. Dňom účinnosti tohto organizačného poriadku sa zrušuje predchádzajúci organizačný
poriadok.
doc. Ing. Daniel Lajčin, PhD., MBA, LL.M
predseda Správnej rady VŠDTI
prof. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc., MBA, LL.M
predseda Akademického senátu VŠDTI
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
rektor VŠDTI
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Príloha č. 1 – Organizačná štruktúra VŠDTI

Správna rada VŠ
DTI Predseda
správnej rady

Akademický senát

Kvestor

Rektor

Útvar pre
ekonomické a
personálne činnosti

Disciplinárna
komisia

Informačnokonzultačné centrá

Rektorát, Študijné
oddelenie

Prorektor pre
vzdelávanie

Prorektor pre vedu
a výskum

Vedecká rada

Prorektor pre
kvalitu a rozvoj

Rada kvality

Prorektor pre
zahraničné vzťahy
a akreditáciu

Katedry

Katedra školskej
pedagogiky a
psychológie

Katedra školskej
didaktiky

Katedra
manažmentu a
ekonómie

Katedra didaktiky
odborných
predmetov
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