ZÁPISNICA Z PORADY FSŠ

25.8.2022

Program
Informácie pre členov FSŠ z celoškolskej porady o pripravenosti fakúlt VŠD
k posúdeniu vnútorného systému kvality
1) Štandardy kvality (dokumenty k jednotlivým kritériám)
2) Repozitár pre dokumenty VSK
3) Sumarizácia činností v rámci žiadosti o poskytnutie NFP pre projektovú výzvu
OPLZ „Systém vnútorného zabezpečovania kvality VŠV“ s MŠVV a Š SR
4) Rôzne

Dekanka FSŠ informovala prítomných členov fakulty o celoškolskej porade, ktorú zvolal
24.8.2022 predseda Správnej rady doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD. a rektor VŠD prof. Ing. P.
Plavčan, CSc. k pripravenosti fakúlt a ostatných útvarov VŠD k posúdeniu stavu vnútorného
systému kvality VŠD.
Ad1)
Rektor VŠD prof. Ing. P. Plavčan, CSc. informoval, že škola je pripravená k posúdeniu
vnútorného systému kvality podľa príslušných štandardov SAAVŠ. Do 31.8.2022 VŠD odošle
na SAAVŠ oznámenie o splnení podmienok vnútorného systému kvality vysokoškolského
vzdelávania VŠD.
Dekan fakulty FVP a VS deklaroval kompletnú pripravenosť vnútorného systému kvality
v zmysle akreditačných dokumentov.
Prodekan FPJJ taktiež konštatoval, že fakulta je kompletne pripravená na posúdenie vnútorného
systému kvality.
Dekanka FSŠ konštatovala, že sa ešte musia aktualizovať a doplniť niektoré dokumenty a je
potrebné ich zverejniť aj na webovej stránke fakulty.

Ad 2)
Dekan fakulty VPaVS otvoril otázku verejného repozitáru VSK dokumentov za VŠD. Ponuka
bola zaslaná pani Ing Košickej ako správkyne AIS-u VŠD, od vedúceho vývojového tímu AIS
2 RNDr. Engelom, PhD. Verejný repozitár má slúžiť pre SAAVŠ na kontrolu dokumentov
vnútorného systému kvality vzdelávania. Väčšina prítomných boli za akceptáciu ponuky.

Ad 3) Predseda Správnej rady doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD. sa vyjadril, že zamestnanci,
ktorí sú menovite zainteresovaní do projektu, musia vykázať činnosť, ktorá im bola v rámci
podaktivít projektu určená, najneskôr do dvoch týždňov.
Dekanka Šebestová, ako autorka projektu, pripraví pre Ing. Pacovskú podklady. Odmietla však
vpisovať vykonané činnosti do excelovskej tabuľky, ktorá bola distribuovaná pre participantov
na projekte.
Ad4) Na porade bola prítomná aj prof. PhDr. M. Mačkinová, PhD. z Univerzity Komenského
v Bratislave a zástupca generálneho sekretára AZZZ SR JUDR. D. Širhal, MBA, s ktorými má
FSŠ uzatvorenú Dohodu o spolupráci v rámci posudzovania študijného programu Sociálna
práca, podľa kritérií SAAVŠ a potrieb praxe. Zúčastnené zainteresované strany konštatovali,
že súčasný opis študijného programu je v súlade s požadovanými kritériami, ako aj uplatnenie
absolventov v praxi. Zástupca študentov Martin Gablovský sa k predmetom, ktoré doteraz
absolvoval vyjadril kladne.

Prezenčná listina:
Dekanka FSŠ P. Šebestová
Prodekanka pre štúdium J. Laščiaková
Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu : Ľ. Spuchľák
Vedúci katedry ped. discplín A. Kozoň
Prodekan pre PR a marketing (Univerzita Hradec Králové ČR) P. Lojan
Interný doktorand Matej Šebesta
Stanislava Matulay
Branislav Malík
zástupca študentov Martin Gablovský
Predseda Akademického senátu FSŠ Vasil Kusín

