
 

 

 

 

POLITIKA KVALITY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 

Pre dosiahnutie strategických cieľov Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity na roky 2012 – 2017 
stanovuje vedenie univerzity po dohode s akademickou obcou nasledovné zámery politiky kvality: 

1. Nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality  

Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie dôležitosti kvality a jej zabezpečovania 
pri všetkých činnostiach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nástrojom zabezpečenia trvalého 
zlepšovania systému manažérstva kvality je vytvorenie a rozvíjanie základne obsahujúcej súbor 
námetov „dobrej praxe“ v oblasti systému vnútorného zabezpečovania kvality, ktorá by bola 
významným prínosom pre vnútorné prostredie univerzity a inšpirujúca pre vonkajšie prostredie 
univerzity. Katolícka univerzita v Ružomberku využíva pri zlepšovaní svojho systému 
manažérstva kvality prístupy samohodnotenia, pričom si okrem silných stránok identifikuje aj 
príležitosti na zlepšenie, ktoré tvoria základ Akčných plánov zlepšovania. Zlepšovanie kvality je 
vecou zodpovednosti a právomoci každého pracovníka Katolíckej univerzity v Ružomberku; 
organizačne je kvalita začlenená priamo do štruktúry vrcholového manažmentu univerzity. 

2. Vzťah medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom  

Katolícka univerzita chce v nasledujúcom období pokračovať vo vytváraní priaznivého prostredia 
pre štúdium a formáciu svojich študentov založeného na kresťanských hodnotách. V súvislosti 
s tým chce posilniť svoje postavenie ako výskumná inštitúcia, ktorá vedie medzinárodný 
výskumný program so širokým spektrom vedných oblastí a prostredníctvom interdisciplinárneho 
dialógu založeného na dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. 
Univerzita chce naďalej rozvíjať svoju infraštruktúru v súlade s najnovšími trendmi a s cieľom 
poskytnúť používateľom komplexné, integrované a prívetivé prostredie pre výchovu, 
vzdelávanie, výskum a rozvoj vedy, aby sa hlavné činnosti na KU realizovali v efektívnych 
a inšpiratívnych priestoroch. Infraštruktúra je na KU zapojená do celkového poslania univerzity 
a jej súčastí, slúži takým spôsobom, aby napomáhala hlavným činnostiam KU, teda výchove, 
vzdelávaniu, vede, výskumu a formácii.   

3. Organizácia vnútorného systému kvality  

Systém vnútorného zabezpečovania kvality na Katolíckej univerzite je budovaný s ohľadom na 
efektívne plnenie požiadaviek zainteresovaných strán, pričom sú využívané návody 
štandardizovaných koncepcií a samohodnotiacich nástrojov. Univerzita chce budovať a 
upevňovať povedomie o Katolíckej univerzite v Ružomberku vo verejnosti ako o kvalitnej 
a prestížnej univerzite. Zameriava sa na podporu rozvoja kultúry kvality ako jednotiaceho činiteľa 
spájajúceho rôzne oblasti a činnosti univerzitného a spoločenského života, ktorým sa osvojujú 
estetické prístupy ku skutočnosti, rozvoja tvorivosti a kultivovanosti človeka v spôsobe myslenia, 
cítenia a správania.  

4. Rozdelenie zodpovednosti súčastí vysokej školy v oblasti kvality  

Katolícka univerzita v Ružomberku chce naďalej vytvárať, poskytovať a rozvíjať priaznivé 
pracovné prostredie, v ktorom akademickí a ďalší zamestnanci, v každej fáze svojej kariéry, môžu 
rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi a na prospech univerzity a prijímajú 
zodpovednosť za zvyšovanie kvality a vytváranie dobrého mena univerzity bez rozdielu úrovne 
pracovného zaradenia. Systém vnútorného zabezpečovania kvality je centrálne koordinovaný 
z úrovne vedenia KU a na jednotlivých fakultách KU riadený vedeniami fakúlt pri zohľadnení 
špecifík daných fakúlt. Všetky organizačné útvary univerzity vnímajú svoje zodpovednosti 
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a právomoci pri zlepšovaní kvality, ktoré spočívajú v iniciovaní a zapájaní sa do spoločných 
aktivít (napr. samohodnotenie, stanovovanie a revízia cieľov kvality, monitorovanie a meranie, 
preskúmanie manažmentom, projekty zlepšovania kvality) a v rozvíjaní vlastných aktivít 
smerujúcich zlepšovaniu svojho i celouniverzitného prostredia. Ciele kvality sú rozložené 
v niektorých prípadoch až na úroveň kolektívu alebo jednotlivca a podobne sú vyhodnocované na 
celkovej aj individuálnej úrovni. Jednotlivci sú povzbudzovaní k dosahovaniu mimoriadnych 
výsledkov  rôznymi oceneniami a odmenami. 

5. Charakteristiky zapojenia študentov do vnútorného systému kvality  

Katolícka univerzita v Ružomberku chce poskytovať výnimočné univerzitné vzdelávanie 

a výchovu v duchu katolíckej, intelektuálnej a akademickej tradície v úzkom kontakte študentov 

a významných odborníkov podporujúc spoločnú univerzitnú komunitu v spojení výskumu 

a vzdelávania. Študenti sú súčasťou akademickej obce, formujú prostredie univerzity. Zámerom 

univerzity je povzbudzovaním študentov dosiahnuť ich zapájanie sa do významných aktivít 

Katolíckej univerzity v Ružomberku (formulovanie zásadných dokumentov, hodnotenie kvality 

vzdelávania, posilňovanie kultúry kvality).   

6. Spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad  

Katolícka univerzita v Ružomberku chce aplikovať a neustále vyhodnocovať oblasti svojej 
výnimočnosti v nadväznosti na deklarované hodnoty univerzity a taktiež vyhodnocovať súlad 
zásad zabezpečovania plnenia požiadaviek zainteresovaných strán s požiadavkami na výkonnosť 
a efektivitu, na potrebu poznania a uplatňovania katolíckej sociálnej náuky, na zdravú 
konkurenciu medzi akademickými inštitúciami, populačné trendy, vývoj dopytu po štúdiu 
a zmeny v štruktúre študentov, na diferenciáciu vysokoškolského systému, zdroje financovania a 
profesionalizáciu riadenia univerzity.  

7. Propagácia a šírenie dobrého mena Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Katolícka univerzita v Ružomberku systematicky rozvíja aktivity na propagáciu univerzity 
v súlade s dlhodobým plánom marketingových aktivít, ktorý rešpektuje špecifické požiadavky 
zainteresovaných strán, ako aj podmienky a potreby vzdelávania a výskumu na univerzite. 

Táto politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej 
aktívne prezentovanie na všetkých pracoviskách univerzity nech prispieva k zvyšovaniu povedomia v 
oblasti kvality, k zlepšovaniu vzdelávacích, výskumných a riadiacich procesov, a tým k trvalému 
zlepšovaniu univerzity a šíreniu jej dobrého mena.  

Vrcholový manažment univerzity sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných 
zdrojov pre vypracovanie, zavedenie a trvalý rozvoj univerzity a zároveň vytvorí podmienky pre 
plnenie politiky kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 

 

 

V Ružomberku, 18.6.2013  prof. Tadeusz Zasępa, PhD. 


