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Jihlava, duben 2018

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU

Vysoká škola polytechnická Jihlava vyhlašuje za účelem naplňování cílů definovaných ve Strategickém
záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké
školy polytechnické Jihlava na období 2016-2020 tuto politiku kvality.

Posláním systému řízení kvality na VŠPJ je vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování a zvyšování
kvality vysoké školy v souladu s jejím posláním a strategickým záměrem, jež podporuje rozvoj jedince
a jeho přípravu na život ve stále komplexnější společnosti, a rozvíjet odbornost, důvěru, loajalitu
a angažovanost akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy, studentů, absolventů,
zaměstnavatelů, představitelů státní a územní samosprávy, jakož i široké veřejnosti, kteří k rozvoji
kvality školy přispívají.

Politika kvality na VŠPJ vychází ze sdílené vize a hodnot vysoké školy, a zejména z jejího zaměření na
aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy
zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační
sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního
vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu.
Tato politika vytváří vhodné prostředí pro silnou motivaci pracovníků dosahovat stanovených cílů
kvality, akcentuje prvky vedení, efektivní rozhodování a systémový přístup managementu za účelem
zvyšování efektivnosti a výkonnosti školy a vytváří vzájemně prospěšný vztah mezi školou a jejími
partnery.

Při řízení kvality zohledňuje VŠPJ tyto klíčové principy:


Zodpovědnost v přístupu k výukovým, vědeckým a organizačním úkolům.



Relevance studijních programů.



Kompetentnost všech pracovníků školy.



Komunikace a partnerství mezi jednotlivci, programy, útvary a dalšími institucemi.



Flexibilita a osobní nasazení v reakci jak na měnící se podmínky, tak při neustálém zlepšování
systému a procesů zajišťování kvality.
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Principy systému řízení kvality na VŠPJ
1. Politika kvality se promítá do praxe prostřednictvím systému řízení kvality, který je
koordinován Akademickou radou VŠPJ.
2. Systém řízení kvality je součástí strategického řízení VŠPJ a je naplňován na všech úrovních
řízení školy.
3. Cíle kvality jsou stanovovány a naplňovány definováním požadavků na kvalitu ve všech
oblastech činnosti VŠPJ a jsou neustále sledovány a vyhodnocovány.
4. Politiku kvality a cíle kvality respektují a naplňují všechny organizační útvary VŠPJ a na jejím
naplňování se podílejí všichni pracovníci školy.
5. Do zajišťování a hodnocení kvality jsou zapojeny všechny zainteresované strany, akademičtí
pracovníci a ostatní zaměstnanci, studenti, absolventi, zaměstnavatelé, představitelé státní
a územní samosprávy a široká veřejnost.
6. Hodnocení kvality je založeno na objektivním, věcném, odborném a etickém zhodnocení
ověřených údajů.
7. Výsledky hodnocení kvality jsou expertně posuzovány, v případě potřeby jsou přijímána
nápravná opatření, která jsou po určité době znovu vyhodnocena.

Jihlava 10. dubna 2018

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor
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