PROGRAMOVÁ RADA FSŠ
Metodický pokyn dekanky FSŠ

1

Schvaľovanie, riadenie a hodnotenie kvality študijného programu Sociálna práca na FSŠ
VŠD sa realizuje podľa Štandardov kvality článok 3 a Štandardov pre študijný program čl.13
(ŠP2),
Tento metodický pokyn určuje:
a) základné princípy zabezpečovania kvality študijného programu;
b) formálne náležitosti študijných programov a študijných predmetov;
c) úlohy, právomoci a povinnosti jednotlivých aktérov v systéme zabezpečovania kvality
študijných programov;
d) nastavenie systému organizačných a procesných pravidiel, podľa ktorých sú študijné
programy schvaľované, uskutočňované a pravidelne hodnotené za účelom zabezpečovania ich
kvality.
2
Programová rada FSŠ VŠD
a) priebežne sleduje a hodnotí výučbu v príslušnom študijnom programe;
b) vyhodnocuje odbornú úroveň študijného programu v súlade so súčasnou úrovňou vedeckého
poznania;
c) prerokúva zámer rozšírenia, zmeny a predĺženia oprávnenia uskutočňovať študijný program,
ako aj zámer zrušiť študijný program z iniciatívy fakulty;
d) prerokúva hodnotiacu správu o naplnení požiadaviek vyplývajúcich zo Štandardov kvality
pre opis študijného programu
e) každoročne vyhodnocuje plán rozvoja študijného programu
f) zasadnutia programovej rady zvoláva hlavná osoba zodpovedná za študijný program podľa
potreby, najmenej však jedenkrát ročne. Zasadnutia možno uskutočniť za prítomnosti aspoň

polovice členov programovej rady. O činnosti programovej rady sa vyhotovuje raz za rok zápis
ktorá je súčasťou dokumentácie FSŠ.

3
Zodpovedné osoby za kvalitu študijného programu Sociálna práca
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (hlavná zodpovedná osoba)
Doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH (spoluzodpovedná osoba)
Doc. PhDr. Stanislav Matulay, CSc. (spoluzodpovedná osoba)
Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. (spoluzodpovedná osoba)
PhDr. Jana Laščiaková, PhD. (spoluzodpovedná osoba)
Externí členovia
PhDr. Peter Lojan, PhD., MBA (UHK ČR)
Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. Univerzita Komenského, Bratislava)
JUDr. Daniel Širhal, MBA (AZZZ SR)
Zodpovedné osoby študijného programu zodpovedajú za jeho odbornú úroveň jeho obsahovú
náplň, zaistenie a rozvoj jeho kvality.
Členmi Programovej rady FSŠ sú aj určení študenti FSŠ, ako aj zástupcovia zamestnávateľov,
s ktorými má FSŠ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

4
Princípy zabezpečovania kvality študijných programov
Princípy vychádzajú zo štandardov, metodík a kritérií systému zabezpečovania kvality, ktoré
vydala SAAVŠ. Ďalej sa riadia vnútornými predpismi (Štatút Útvaru splnomocnenca VSKVV
VŠD; Štatút Výskumného a projektového centra VŠD).

5
Študijný program

(1) Študijný program predstavuje ucelenú, jasne vymedzenú vzdelávaciu jednotku spĺňajúcu
základné náležitosti definované zákonom a predpismi uvedenými v tomto pokyne.

(2) Oprávnenie uskutočňovať študijný program, teda prijímať uchádzačov na štúdium, konať
výučbu, skúšky a udeľovať akademické tituly, vyplýva:
a) z procesu schválenia študijného programu Útvarom splnomocnenca VSKVV VŠD a
Výskumného a projektového centra VŠD

a z akreditácie študijného programu udelenej

SAAVŠ
(3) Nositeľom oprávnenia uskutočňovať študijný program (ďalej len „nositeľ oprávnenia“) je
fakulta na čele ktorej stojí dekan a prodekani.
(5) Zoznam študijného programu, ktorý FSŠ uskutočňuje, vrátane ich charakteristiky sa
zverejňuje vo verejnej časti webového sídla VŠD, a FSŠ
(6) Štúdium v študijnom programe sa uskutočňuje na základe študijného plánu. Pravidlá pre
vytváranie študijných programov a študijných plánov stanovujú štandardy, metodiky a kritériá
systému zabezpečovania kvality, ktoré vydala SAAVŠ.

6
Nápravné opatrenia pri nedostatkoch zistených pri uskutočňovaní študijného programu
Ak Programová rada FSŠ zistí na základe vlastnej činnosti, alebo na základe podnetu určité
nedostatky, že študijný program je uskutočňovaný v rozpore s oprávnením uskutočňovať
študijný program alebo v rozpore so Štandardmi kvality študijného programu sa uloží náprava
v primeranej lehote určí povahu nápravného opatrenia; deň začiatku nápravného opatrenia;
podmienky nápravného opatrenia.
Ak sa nositeľ oprávnenia domnieva, že sú podmienky na ukončenie nápravného opatrenia
predloží hlavnej zodpovednej osobe PR odôvodnený návrh na ukončenie nápravného opatrenia
študijného programu. Ak sú naplnené podmienky na ukončenie nápravného opatrenia
študijného programu rozhodne sa o jeho ukončení.

Spracovala: Doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH
Schválil:
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (hlavná zodpovedná osoba ŠP)

