Vysoká škola DTI

Smernica č. R-4/2022

Smernica rektora pre zosúlaďovanie existujúcich
študijných programov a odboru habilitačného konania
a inauguračného konania na Vysokej škole DTI

Dubnica nad Váhom, apríl 2022

Rektor Vysokej školy DTI (ďalej len „VŠ DTI“) v zmysle ustanovenia Čl. 33 Štatútu VŠ DTI
vydáva Smernicu rektora č. R-4/2022 pre zosúlaďovanie existujúcich študijných programov
a odboru habilitačného konania a inauguračné konania na Vysokej škole DTI.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Smernica upravuje proces zosúlaďovania existujúcich študijných programov (ďalej
len „ŠP“) a odboru habilitačného a inauguračného konania (ďalej len „HIK“) na
Vysokej škole DTI (ďalej len „VŠ DTI“) v súlade s požiadavkami zákona 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 (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania“) a štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre
vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“).
(2) Štandardmi SAAVŠ pre vysoké školstvo podľa odseku (1) sú:
a) Štandardy pre študijný program,
b) Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a
c) Štandardy pre vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského
vzdelávania.
(3) Zosúladením ŠP a odboru HIK sa rozumie preukázanie súladu existujúcich ŠP a HIK
na VŠ DTI s požiadavkami zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania a príslušnými Štandardmi SAAVŠ.
(4) Proces zosúladenia ŠP a odboru HIK sa uskutočňuje v súlade s princípmi vnútorného
systému zabezpečenia a hodnotenia kvality na VŠ DTI.
(5) Účelom tejto smernice je vymedziť postupy pri zosúlaďovaní existujúcich ŠP a
odboru HIK na VŠ DTI a stanoviť záväzné termíny realizácie jednotlivých etáp týchto
procesov.
Článok 2
Proces zosúlaďovania existujúcich študijných programov na Vysokej škole DTI
(1) VŠ DTI sa v rámci procesu zosúlaďovania existujúcich ŠP riadi zákonom
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, Štandardmi SAAVŠ pre
vysoké školstvo podľa Čl. 1 odsek (2) a vnútornými predpismi VŠ DTI.
(2) Pred samotným začatím procesu zosúlaďovania ŠP Rady študijného programu
vykonajú audit existujúcich ŠP v nadväznosti na poslanie a strategické ciele VŠ DTI
a uskutočniteľnosť ŠP v súlade s príslušnými Štandardmi SAAVŠ pre vysoké
školstvo. Predsedovia Rád študijného programu VŠ DTI doručia najneskôr do 6. mája
2022 predsedovi Akreditačnej rady VŠ DTI zoznam existujúcich ŠP, ktoré odporúčajú
nezosúlaďovať a ktoré odporúčajú zosúlaďovať.
(3) Akreditačná rada VŠ DTI na svojom zasadnutí osobitne prerokuje a schváli každý
návrh Rady študijného programu VŠ DTI a o výsledku informuje rektora.
(4) V prípade nezosúlaďovaných ŠP VŠ DTI rektor zabezpečí zápis o zrušení ŠP do
registra podľa § 54b ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najneskôr do 31. augusta
2022 a o tejto skutočnosti bezodkladne informuje SAAVŠ.

(5) V prípade zosúlaďovaných ŠP VŠ DTI predseda Rady študijného programu VŠ DTI
predkladá spracované a riadne zdokumentované interné akreditačné spisy všetkých
zosúlaďovaných ŠP spolu so žiadosťou o ich posúdenie predsedovi Akreditačnej rady
VŠ DTI najneskôr do 30. júna 2022.
(6) Akreditačná rada VŠ DTI následne vytvorí pracovné skupiny na posúdenie interných
akreditačných spisov každého zosúlaďovaného ŠP. Pracovné skupiny predložia
predsedovi Akreditačnej rady správu, v ktorej je uvedené:
a) či sa navrhuje schváliť zosúlaďovaný ŠP,
b) či sa navrhuje schváliť zosúlaďovaný ŠP po odstránení nedostatkov,
c) či sa navrhuje neschváliť zosúlaďovaný ŠP.
(7) Ak Akreditačná rada VŠ DTI po dôkladnom posúdení všetkých predložených
dokumentov, správ a skutočností týkajúcich sa odstránenia nedostatkov rozhodne
o schválení zosúlaďovaných ŠP, vydá písomné rozhodnutie v prípade každého
posudzovaného ŠP najneskôr do 30. júla 2022.
(8) VŠ DTI po ukončení procesu zosúlaďovania všetkých existujúcich ŠP oznámi SAAVŠ
zosúladenie svojho vnútorného systému, a to najneskôr do 1. septembra 2022.
Zároveň požiada SAAVŠ o posúdenie tohto súladu najneskôr do 31. decembra 2022.
Článok 3
Proces zosúlaďovania existujúceho odboru habilitačného konania a inauguračného
konania na Vysokej škole DTI
(1) Proces zosúlaďovania existujúceho odboru HIK sa riadi zákonom o zabezpečovaní
kvality vysokoškolského vzdelávania, Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov vydanými SAAVŠ a v súlade s princípmi vnútorného
systému zabezpečenia a hodnotenia kvality na VŠ DTI.
(2) Pred samotným začatím procesu zosúlaďovania odboru HIK Rada študijného
programu vykoná audit existujúceho odboru HIK v nadväznosti na poslanie
a strategické ciele VŠ DTI a uskutočniteľnosť odboru v súlade s príslušnými
Štandardmi SAAVŠ pre vysoké školstvo. Predseda Rady študijného programu VŠ
DTI doručí najneskôr do 6. mája 2022 predsedovi Akreditačnej rady VŠ DTI
oznámenie, či plánuje existujúci odbor HIK zosúlaďovať, alebo nie.
(3) Pokiaľ predseda Rady študijného programu VŠ DTI plánuje existujúci odbor HIK
nezosúladiť a predloží zdôvodnenie tohto zámer predsedovi Akreditačnej rady VŠ
DTI, rektor požiada SAAVŠ o odňatie akreditácie odboru HIK, a to najneskôr do 31.
augusta 2022.
(4) V prípade zámeru zosúladiť existujúci odbor HIK predseda Rady študijného programu
VŠ DTI predloží spracované zdokumentované informácie tvoriace interný akreditačný
spis zosúlaďovaného odboru HIK spolu so žiadosťami o jej posúdenie predsedovi
Akreditačnej rady VŠ DTI, a to najneskôr do 30. júna 2022.
(5) Akreditačná rada VŠ DTI následne vytvorí pracovnú skupinu na posúdenie interného
akreditačného spisu. Pracovná skupina predloží predsedovi Akreditačnej rady správu,
v ktorej je uvedené:
d) či sa navrhuje schváliť zosúlaďovaný odbor HIK,
e) či sa navrhuje schváliť zosúlaďovaný odbor HIK po odstránení nedostatkov,
f) či sa navrhuje neschváliť zosúlaďovaný odbor HIK.

(6) Ak Akreditačná rada VŠ DTI po dôkladnom posúdení všetkých predložených
dokumentov, správ a skutočností týkajúcich sa odstránenia nedostatkov rozhodne
o schválení zosúlaďovaného odboru HIK, vydá písomné rozhodnutie najneskôr do 30.
júla 2022.
(7) VŠ DTI po ukončení procesu zosúlaďovania existujúceho odboru HIK oznámi
SAAVŠ zosúladenie svojho vnútorného systému, a to najneskôr do 1. septembra
2022. Zároveň požiada SAAVŠ o posúdenie tohto súladu najneskôr do 31. decembra
2022.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
(1) Táto smernica rektora pre zosúlaďovanie existujúcich študijných programov a odboru
habilitačného konania a inauguračného konania na Vysokej škole DTI nadobúda
platnosť a účinnosť dňom 29. apríla 2022.

V Dubnici nad Váhom dňa 28. apríla 2022
prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
rektor

