Vnútorné predpisy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vnútorný predpis č. 10/2021 schválený Akademickým senátom Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave dňa 27.10.2021

Dodatok č. 3 k VP 8/2019 k Štatútu Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave schváleného Akademickým senátom Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave dňa 27.10. 2021

Ročník 2021

Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (ďalej aj „AS VŠVU“) v súlade s
§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schválil dňa
27.10.2021 Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu - Štatútu Vysokej školy výtvarných umení v
Bratislave (ďalej len „Štatút VŠVU“).

I.
Štatút VŠVU sa mení a dopĺňa takto:
1.

Za článok 23 „Disciplinárna komisia VŠVU pre študentov“ sa vkladá článok 23a
a článok 23b v nasledovnom znení:
„Článok 23a
Pedagogická rada VŠVU
1. Pedagogická rada VŠVU je konzultačným a hodnotiacim orgánom jej učiteľov.
Vyhodnocuje výsledky vzdelávacej činnosti na záver každého semestra. Tvorí ju
pedagogická časť akademickej obce. Jej uznesenia sú súčasťou monitoringu
a podkladom pre rozhodnutia Programovej rady VŠVU a Akreditačnej rady VŠVU.
2. Podrobnosti týkajúce sa Pedagogickej rady VŠVU upravuje jej Štatút.

Článok 23b
Programová rada VŠVU
1. Programová rada VŠVU je poradným orgánom rektora pre oblasť zabezpečenia
a hodnotenia kvality vnútorného systému vysokoškolského vzdelávania na VŠVU,
ktorý zodpovedá za kvalitu vzdelávania v študijných programoch a iných formách
vzdelávania, za umeleckú činnosť a výskum v študijných programoch, ako aj v
habilitačných a inauguračných konaniach.
2. Podrobnosti týkajúce sa Programovej rady VŠVU upravuje jej Štatút.“

2.

V štvrtej časti Štatútu VŠVU „Základné charakteristiky systému vysokoškolského
vzdelávania a systému ďalšieho vzdelávania a systému ďalšieho vzdelávania,
poskytovaných VŠVU“ sa za oddiel B. „Systém ďalšieho vzdelávania na VŠVU“ dopĺňa
oddiel C. v nasledovnom znení:
„C. Vnútorný systém a Akreditačná rada VŠVU
Článok 32a
Vnútorný systém
1. Vnútorný systém je súborom vzájomne previazaných pravidiel, stratégií, štruktúr
a procesov určených VŠVU pre dosiahnutie kvality vysokoškolského vzdelávania.
Tieto sú záväzné pre všetky súčasti a organizačné zložky VŠVÚ, vrátane jej všetkých
orgánov, študentov a zamestnancov.
2. Vnútorný systém je VŠVU riadne implementovaný a rozvíjaný najmä
prostredníctvom metódy periodického samohodnotenia, efektívnej interakcie so
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, využitím špecifického

2

zamerania a potenciálu predmetnej vysokej školy, prevzatia zodpovednosti za
kvalitu vzdelávania a tvorivej činnosti, zamerania na výsledky vysokoškolského
vzdelávania, pravidelného externého hodnotenia kvality vzdelávania zo strany
všetkých zainteresovaných osôb a účinných opatrení prijímaných na základe
výsledkov týchto hodnotení s cieľmi vytvárať kultúru kvality vzdelávania, najmä
trvalé predpoklady pre vzdelávanie orientované na potreby študenta,
internacionalizáciu, dobrú teoretickú i praktickú prípravu študentov a vysokú
mieru uplatniteľnosti absolventov.
3. V tvorbe, monitorovaní, hodnotení a uskutočňovaní študijných programov
a habilitačného konania a inauguračného konania kladie VŠVU principiálnu
požiadavku na zapojenie zainteresovaných subjektov vo vzdelávaní a tvorivej
činnosti, najmä študentov a relevantných zamestnávateľov. VŠVU má pravidlá,
ktoré upravujú spôsob, periodicitu a ďalšie náležitosti poskytovania pripomienok
a návrhov k plánovaným i uskutočňovaným študijným programom.
4. Vnútorný systém upravuje v zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) zákona
(zákona o vysokých školách) osobitný interný predpis VŠVU o vnútornom systéme
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „predpis
o vnútornom systéme“). Tento hlavný vnútorný predpis o vnútornom systéme
tvorí so všetkými ďalšími vnútornými predpismi VŠVU sústavu záväzných
implementačných nástrojov vnútorného systému.
5. Všetky vnútorné prepisy VŠVU (vrátane predpisu o vnútornom systéme)
implementujú okrem zákona (zákona o vysokých školách) v celom rozsahu
Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania, zákon 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 kvalite vzdelávania“), Štandardy Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) pre vnútorný
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „štandardy
pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“),
Štandardy SAAVŠ pre študijný program (ďalej len „štandardy pre študijný
program“) a Štandardy SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov (ďalej len „štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné konanie“)
(štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania, štandardy pre študijný program a štandardy pre habilitačné konanie
a inauguračné konanie ďalej spolu len „štandardy pre kvalitu vzdelávania“).

Článok 32b
Akreditačná rada VŠVU
1.

Zriaďuje sa týmto Akreditačná rada VŠVU (ďalej len „AR VŠVU“), ktorá je
nezávislým orgánom v rámci štruktúry VŠVU a vykoná pôsobnosť v zmysle článku
32a Štatútu VŠVU.
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2.

Pôsobnosť AR VŠVU, ako aj jej činnosť, štruktúru, členstvo a personálne zloženie,
nezávislosť jej fungovania, ako aj procedurálne fungovanie upravuje Štatút AR
VŠVU.

3.

Štatút AR VŠVU a jeho dodatky vydáva rektor VŠVU po ich prerokovaní v AS VŠVU
a následnom schválení Umeleckou radou VŠVU.
II.

V čl. 61 sa dopĺňa nový ods. č. 7, ktorý znie:
„7. Tento Dodatok č. 3 k Štatútu VŠVU nadobúda platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o jeho registrácii.“
V Bratislave dňa 27.10.2021

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
predseda akademického senátu VŠVU

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
rektor VŠVU

4

