Politika kvality
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Vychádzajúc z dlhodobého zámeru Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len
„STU“ alebo „univerzita“) je Politika kvality na STU formulovaná v súlade s generálnym cieľom
v oblasti vzdelávania STU nasledovne:
„Otvárať univerzitu do medzinárodného prostredia s cieľom poskytovať kvalitné, široko
dostupné, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a nadväzujúcich odboroch
postavené na aktívnej účasti vo vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, orientované
na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe.“
Na Politiku kvality na STU nadväzujú ciele vnútorného systému kvality, ktoré sú zosúladené
s poslaním STU, dlhodobým zámerom STU na roky 2012- 2017 a sú zároveň záväzkom trvalého
zlepšovania.
Strategické ciele (ciele vnútorného systému kvality):
1. Zvyšovať kvalitu a efektivitu procesu vzdelávania
vysokoškolského štúdia na STU.
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2. Poskytovať vzdelávanie na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia vysoko
kvalifikovanými učiteľmi, ktorí sú aktívni vo výskume a ďalšej tvorivej činnosti vrátane
inžinierskej.
3. Prehlbovať a zrozumiteľne hlásať kultúru vzájomnej jednoty univerzitného vzdelávania
s vedeckým výskumom a ďalšou tvorivou činnosťou.
4. Prehodnocovať študijné programy tak, aby v profiloch absolventov STU boli vždy
zastúpené nielen hlboké odborné základy, ale aj spoločné univerzitné prvky („soft
skills“) a súčasne aby poskytovali dostatočnú flexibilnosť (voliteľnosť) pre študenta,
v prospech diverzity vzdelávania a schopnosti absolventov adaptovať sa na budúce
potreby priemyselnej a spoločenskej praxe.
5. Využívať výhody Bolonského systému vzdelávania a posilňovať pozíciu druhého
a tretieho stupňa štúdia a to aj pre študentov z iných škôl vrátane zahraničných.
6. Zvyšovať podiel zahraničných študentov študujúcich na STU a zvyšovať mobilitu
študentov.
7. Zvyšovať študijnú úspešnosť študentov, najmä študentov v prvom ročníku bakalárskych
študijných programov.
Strategické ciele uvedené v tomto vyhlásení sú záväzné pre všetky súčasti STU a jej
vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov a ostatných
zamestnancov.
V Bratislave dňa 28. apríla 2014
...........................................................1
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor STU
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