POLITIKA KVALITY
PEDAGOGICKEJ FAKULTY UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
V súlade so schválenými koncepčnými dokumentmi Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a PF UMB, s revidovanou normou

ISO 9001: 2015 a kritériami komplexnej

akreditácie vyhlasuje vedenie PF UMB takúto politiku kvality:
1. Poslaním vnútorného systému kvality PF UMB je rozvíjať význam kvality vo
všetkých procesoch realizovaných na PF UMB, vytvárať vhodné podmienky na
zvyšovanie lojality a profesionálneho rozvoja zamestnancov PF UMB, neustále
zlepšovať spokojnosť študentov s poskytovanými službami a dosiahnuť uznanie PF
UMB v očiach verejnosti.
2. Vybudovaním a rozvíjaním vnútorného systému kvality dosiahnuť v konkurenčnom
prostredí najvyššiu úroveň kvality vzdelávacích, výskumných a podnikateľských
procesov, ponúkaných produktov a výsledkov fakulty, prekonávať požiadavky
a budovať trvalú dôveru všetkých zložiek zainteresovaných strán. Ich spokojnosť,
lojálnosť a spoluúčasť je meradlom kvality produktov a výsledkov.
3. Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a tvorivou činnosťou v podobe vedy,
výskumu, a umeleckej činnosti založiť na implementácii výsledkov tvorivej činnosti
do vysokoškolského vzdelávania a na jeho transformácii do potrieb praxe.
4. Zlepšovať kvalitatívne parametre bakalárskeho, magisterského a doktorandského
štúdia, projektovú a vedecko-výskumnú činnosť, hľadať spôsoby pravidelného
zapojenia všetkých tvorivých zamestnancov do vedecko-výskumnej činnosti na
fakulte.
5. Uplatňovať najnovšie vedecko-technické poznatky pri dosahovaní vysokej úrovne
kvality procesov, rozvíjať infraštruktúru a využívať informačné technológie s cieľom
dosahovať požadovanú kvalitu.
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6. Dosiahnuť efektívnu komunikáciu pracovníkov a tímovú prácu pri uplatňovaní
procesného prístupu systému manažérstva kvality na fakulte, motivovať pracovníkov
zo strany vedenia fakulty a diferencovať odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri
plnení pracovných úloh.
7. Zapojiť študentov PF UMB do vnútorného systému kvality PF UMB od statusu ako
uchádzača o štúdium, študenta príslušného stupňa a formy štúdia až po status
absolventa. PF UMB vo svojich postupoch v oblasti zabezpečovania kvality uplatňuje
hodnotenie kvality študijných programov študentmi a vypracovala postup na
pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych
informácií o štúdiu, vede, výskume, publikačnej činnosti, medzinárodnej spolupráci
a rozvoji PF UMB.
8. Zabezpečovať kompatibilitu jednotlivých študijných programov realizovaných na PF
UMB

s relevantnými a uznávanými európskymi univerzitami v súlade s profilom

absolventov a odporúčaniami Akreditačnej komisie SR. Vytvárať predpoklady pre
úspešnú akreditáciu študijných programov I. II. a III. stupňa štúdia. Podporovať
kvalifikačný rast pedagógov v súlade s kritériami kvalifikačného rastu a zásadami
obsadzovania funkčných miest odborných asistentov, docentov, profesorov.
9. Vedenie fakulty vytvára podmienky umožňujúce realizáciu politiky kvality, pravidelne
sleduje a preskúmava jej napĺňanie, navrhuje účinné preventívne a nápravné opatrenia,
zabezpečuje rast spoločenskej zodpovednosti a

ekonomickej prosperity a z nich

vyplývajúci sociálny prístup vedenia k zamestnancom.

V Banskej Bystrici, 20. 2. 2017
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