Schéma prepojenia a vzťahov jednotlivých článkov vnútorného systému kvality na Fakulte riadenia informatiky ŽUŽ
POLITIKA A CIELE KVALITY Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
.Politika kvality FRI ŽUŽ.

Proces formulovania a zverejňovania cieľov

Zásady/hodnoty kvality na FRI ŽU

KVSK A1

Strategické
riadenie fakulty
M_1

Proces tvorby, implementácie, používania,
monitorovania a prehodnocovania zásad FRI ŽU
v oblasti zabezpečovania kvality

KVSK A6

ORGANIZOVANIE, ZABEZPEČOVANIE a HODNOTENIE VSK na FRI ŽU
A3/1

Dokument
„Vnútorný systému kvality vzdelávania na FRI ŽU“

Proces organizovania VSK na FRI ŽUŽ

Proces vyhodnocovania efektívnosti VSK na FRI ŽU

A3/2

Proces stanovovania zodpovednosti a právomocí v oblasti zabezpečovania kvality na FRI ŽU

A4

Proces zapojenia študentov a zainteresovaných strán do tvorby, udržiavania a zlepšovania VSK na FRI ŽUŽ

A5

A2/1
ZAMESTNÁVATELIA
Výstupy z
hodnotenia
VŠ učiteľov

ŠTUDENTI

OBLASŤ VZDELÁVANIA NA FRI ŽU

ABSOLVENTI

Výstupy z hodnotenia zdrojov

Proces zberu, analýzy a používania informácií
potrebných na efektívne riadenie študijných
programov FRI
P_1

Informácie
na efektívne riadenie
uskutočňovania
študijných programov

VEREJNOSŤ
Výsledky
hodnotenia
študijných
programov

Informácie
na prípravu návrhu
študijného programu

GARANTI
ŠTUDIJNÉHO
PROGRAMU

Záujmové oblasti
vedy a výskumu
sú previazané
na študijné programy

Výstupy z hodnotenia študentov

B5

Vybrané
výstupy
z analýz

Proces zverejňovania aktuálnych,
objektívnych, kvantitatívnych informácií o
študijných programoch FRI
P_6
a ich absolventoch
B6

študijného programu

B1/1
Návrh
študijného
programu

Informácie
na inováciu
študijného programu

Opis študijných
programov

ŠTUDENTI
B1/3

Proces schvaľovania, monitorovania
a pravidelného hodnotenia P_2
AKREDITAČNÁ
študijných programov B1/2
KOMISIA

ZAMESTNÁVATELIA
B1/3

Schválený / inovovaný
študijný
program
Informácie
na efektívne riadenie
uskutočňovania
študijných programov

Úspechy vo vede
a výskume
sú zverejňované

Podmienky pre
rozvíjanie vedy a výskumu na FRI

Opis výstupov
zo vzdelávania

R_2

Disponibilné
zdroje
na podporu
vzdelávania

PROCES VZDELÁVANIA
na FRI

Potvrdenie
spôsobilosti
VYSOKOŠKOLSKÍ učiteľa
UČITELIA
na realizáciu
vzdelávacej
aktivity

Potvrdenie
spôsobilosti
študenta
na ďalšie
štúdium

Motivačné
a rozvíjajúce
nástroje

Súbor požiadaviek
na študentov,
kritériá a pravidlá
hodnotenia študentov

ŠTUDENTI
Výstupy
vzdelávania

Stanovené
zdroje na
podporu
vzdelávania

MIMOŠKOLSKÉ
SUBJEKTY
B4/2

Proces zabezpečovania a
hodnotenia zdrojov na
P_5 podporu vzdelávania B4
študentov

VYSOKOŠKOLSKÍ
UČITELIA

Proces hodnotenia B2
študentov, úspešnosti
vzdelávania a zapájania
B1/3
P_4 študentov

Výstupy
z hodnotenia
študentov

Proces získavania a riešenia
úloh vedy a výskumu na FRI

Študijné programy sú
navrhované a inovované
s využitím výsledkov
vlastného výskumu

Projekty
vedy a výskumu

Projekty
vedy a výskumu

Opis poskytovaných
zdrojov na podporu
vzdelávania a opis
pravidiel hodnotenia
študentov

Proces zabezpečovania B3
P_3 a hodnotenia kvality
vysokoškolských učiteľov FRI,
rozvíjanie ich spôsobilosti
ŠTUDENTI

Proces vytvárania podmienok
pre rozvíjanie vedy a výskumu na FRI

ZAMESTNÁVATELIA
B1/3

ŠTUDENTI
B1/3

Výstupy z
hodnotenia
VŠ učiteľov

Proces definovania záujmových oblastí
vedy a výskumu na FRI ŽU

Záujmové oblasti
vedy a výskumu

UCHÁDZAČI
O ŠTÚDIUM

R_1 Proces tvorby a inovácie

Požiadavky
na VŠ učiteľov

OBLASŤ VEDY A VÝSKUMU NA FRI ŽU

Proces produkovania výstupov z vedy
a výskumu a ich zhodnocovanie
A2/2

P_7

Správy
z oponentúr
a z hodnotenia
výskumu

Proces monitorovania
a hodnotenia
úloh vedy a výskumu

Výstupy
z hodnotenia
zdrojov
Študenti sa podieľajú
na výskume a publikovaní
výstupov a využívajú
zariadenia na výskum

Poznatky a skúsenosti
z vedy výskumu
sú súčasťou
zabezpečovania
kvality učiteľov

LEGENDA:
Zainteresovaná strana - aktívny účastník procesu - ten, kto aktívne pôsobí na riadenie alebo vykonávanie procesu
Zainteresovaná strana - pasívny účastník procesu - ten, na koho dopadajú výsledky procesu

Proces motivovania
učiteľov a rozvíjanie
ich spôsobilosti VYSOKOŠKOLSKÍ

B3/3

UČITELIA

Proces
Informačný
obsah

Výsledok
previazania

Väzba s vyznačením informačného obsahu

Previazanie vzdelávania s vedou a výskumom
B4/2

Označenie hodnotiaceho kritériá AK

P_5

Označenie procesu podľa opisu VSK

