Politika kvality Žilinskej univerzity v Žiline
Univerzita prirodzeným spôsobom usiluje o to, aby vzdelávanie bolo založené na transfere informácií zo
špičkového výskumu a aby bolo vzdelávanie uskutočňované v prostredí s prepojením na výskum. Cieľom takéhoto
prístupu je, že študentom umožní pochopiť povahu, význam a podstatu vedeckovýskumnej činnosti na univerzite.
Dá im tak príležitosť zapojiť sa do výskumu a stať sa súčasťou výskumnej komunity.
Univerzita má stanovené postupy zabezpečovania kvality a vymedzené štandardy študijných programov
a udeľovania akademických titulov. Štandardy predstavujú požiadavky na študijné programy a udeľovanie
akademických titulov a spôsoby ich hodnotenia. Inštitucionálne sebapoznanie a efektívna komunikácia
s vonkajším i vnútorným prostredím univerzity je východiskom efektívneho zabezpečovania kvality na ŽUŽ .
Na univerzite je vytvorený funkčný model a organizačný rámec pre systém zabezpečovania a zvyšovania
kvality, štandardov študijných programov a udeľovania akademických titulov. Tento systém je tvorený
implicitnými a explicitnými mechanizmami, ktorých funkčnosť a efektívnosť je neustále overovaná a zlepšovaná.
Organizačná štruktúra ŽUŽ obsahuje presné vymedzenie rozsahu právomocí a zodpovednosti za zabezpečovanie
a zvyšovanie kvality.
Politika kvality univerzity a ciele kvality sú systematickým spôsobom rozpracované na úroveň fakúlt/ústavov,
organizačných útvarov a jednotlivcov. Pre sledovanie cieľov a napĺňanie politiky kvality sú stanovené relevantné
ukazovatele, ktoré sa pravidelne vyhodnocujú na úrovni jednotlivcov, organizačných útvarov a fakúlt/ústavov
a informácie o ich plnení sú sprístupnené relevantným zainteresovaným stranám. Katedry a fakulty/ústavy
podávajú správu o výsledkoch svojej činnosti v oblasti zabezpečovania a zvyšovania kvality s cieľom informovať
všetky zainteresované strany, identifikovať účinné postupy, ktoré je možné rozšíriť aj na ďalšie oblasti/oddelenia
univerzity a určiť oblasti možných nedostatkov, pri ktorých je možnosť na zlepšenie. Vedenie univerzity definuje
všeobecné trendy alebo témy v oblasti zabezpečovania a zvyšovania kvality, ktorým je potrebné v určitých
stanovených časových obdobiach venovať pozornosť.
Študenti ŽUŽ sú zastúpení v samosprávnych orgánoch univerzity a sú povzbudzovaní k tomu, aby sa aktívne
zapájali do procesu zabezpečovania a zvyšovania kvality vzdelávania. Významným aspektom u študentov je
aspekt zvyšovania ich informačnej gramotnosti ako súčasti modelu rozvoja ich zručností. Každý akademický rok
sa študenti univerzity jednotlivých študijných programov zúčastňujú prieskumu v oblasti kvality vzdelávania.
Výsledky týchto hodnotení sa považujú za súčasť ročných monitorovacích procesov, ktoré sú vo forme výročných
správ na úrovni fakúlt a univerzity zverejňované a dostupné pre všetky zainteresované strany.
Systém zabezpečovania a zvyšovania kvality na ŽUŽ poskytuje vecný, časový a organizačný rámec pre
implementáciu politiky zabezpečovania a zvyšovania kvality vzdelávania, ktorého základom je osobná
zodpovednosť každého zamestnanca za kvalitu a úctu k práci. Preskúmanie politiky/stratégie a iniciovanie zmien
vychádza z centrálnych iniciatív univerzity, prostredníctvom zmien navrhnutých jednotlivými zúčastnenými
subjektmi, ktoré vyplývajú z ich zapojenia do predmetných procesov a na základe poznania osvedčených postupov
a relevantnej svetovej praxe.
Univerzita sa zaväzuje k neustálemu zvyšovaniu kvality vzdelávania, ktorého výstupom sú študenti, ktorí
nájdu uplatnenie v praxi. Vychádza pritom z tejto politiky kvality, ktorá bola vypracovaná na základe
dosiahnutia širokého konsenzu, v súlade s poslaním univerzity, stanovenými inštitucionálnymi prioritami
a uznávanými hodnotami. Politika kvality a jej napĺňanie sa stávajú nástrojom na dosahovanie úspešnosti pri
komplexnej akreditácii univerzity. Kvalita vzdelávacieho procesu a subjektov na ňom zúčastnených je považovaná
za hlavný hnací motor zmien dosiahnutia vysokého ohodnotenia kvality vzdelávania na univerzite v národnom,
európskom a svetovom meradle.

V Žiline, dňa 15.6.2012.

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
rektorka ŽUŽ

