VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO
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DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠBM v KOŠICIACH
na roky 2015-2023
Zdôvodnenie dlhodobého zámeru rozvoja

1.

Dlhodobý zámer rozvoja Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bol
spracovaný prvýkrát v roku 2006. Predstavuje strategický rámec zámerov a hlavných aktivít
vysokej školy, schválený Správnou radou VŠBM v Košiciach, Vedeckou radou VŠBM
v Košiciach a Akademickým senátom. Dokument usmerňuje konanie akademického vedenia
vysokej školy pri napĺňaní poslania vzdelávacej inštitúcie.
Dlhodobý zámer rozvoja VŠBM v KE je otvoreným dokumentom stanovujúci strategické
zámery v pedagogickej, vedeckej, výskumnej, vývojovej činnosti pri zohľadnení jej
organizačného, finančného a investičného zabezpečenia. V súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov je
každoročne aktualizovaný.
Aktualizácia dlhodobého zámeru je zverejňovaná na webových stránkach vysokej školy
v časti „Dokumenty“.
Vízia a strategické smerovanie na VŠBM v Košiciach

2.

V súlade s hlavným poslaním vysokej školy je formulovaná vízia budovania a rozvoja
VŠBM v Košiciach, ako vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie, ktorá je spôsobilá a oprávnená
vykonávať vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia a tvorivo riešiť
vedecko-výskumné úlohy na národnej a medzinárodnej úrovni.
Pre naplnenie vízie vysokej školy plánujeme vykonávať aktivity v nasledovných
strategických oblastiach:




3.

Správa a manažment vysokej školy.
Vysokoškolské vzdelávanie.
Veda, výskumu a inovácie.
Ďalšie vzdelávanie.
Rámcové aktivity dlhodobého rozvoja vysokej školy

Oblasť správy a manažmentu vysokej školy
Správna rada VŠBM v Košiciach prostredníctvom jej Predsedu - Prezidenta VŠBM
v Košiciach zabezpečuje efektívne riadenie komplexnej správy infraštruktúry, personálnej
a finančnej agendy vysokej školy.
Akademické vedenie vysokej školy predstavuje rektor a 3 prorektori na úseku vzdelávania,
vedy, výskumu a zahraničných veci, informatiky a rozvoja školy.
Kvestorát je priamo podriadený Prezidentovi VŠBM v Košiciach.
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Hlavné priestory vysokej školy pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie, ako aj ďalšie
vzdelávanie je na Košťovej ulici č. 1, 040 01 v Košiciach.
V prípade spoločenskej potreby je vysoká škola pripravená akreditovať zahraničné pobočky
alebo domáce pracovisko vysokej školy, mimo sídla školy v Košiciach.
Plniť podmienky medzinárodnej certifikácie manažérstva kvality ISO 9001:2008 resp.
9001:2015 a manažérstva kvality vo vzdelávacej organizácii IWA2:2007 Smernice pre
uplatnenie ISO 9001:2008 vo vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
Oblasť vysokoškolského vzdelávania
VŠBM v Košiciach sústredí svoje aktivity na realizáciu:
 Akreditovaných študijných programov pre kariérny a odborný rast študentov, pre
zvládanie problematiky bezpečnostného manažérstva a rizík pri zaisťovaní chránených
záujmov vo verejnom a privátnom priestore, v jednotlivých sektoroch bezpečnosti.
 Primárnu pozornosť venujeme komplexnej akreditácii VŠ. Akreditácii doktorandského
študijného programu v odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku, ako aj rozšíreniu ponuky
pre bakalárske štúdium, orientované pre prax.
 Edukáciu zahraničných študentov v rámci vzdelávacích programov vysokej školy.
 Posilnenie mobility študentov a pedagógov v rámci programov EÚ (primárne
ERASMUS plus a pod.).
 Plnenie podmienok ERASMUS UNIVERSITY CHARTER.
Oblasť vedy, výskumu a inovácií
VŠBM v Košiciach sústredí svoje aktivity na realizáciu:
 Projekty na národnej úrovni výziev a grantových schém, primárne v oblasti
bezpečnostného výskumu a prevencie, Ministerstva vnútra SR a pod.
 Projekty na medzinárodnej úrovni výziev a grantových schém, primárne v oblasti
bezpečnostného výskumu programu EÚ H2020 Secure Society, výzvy Európskej
komisie, Europe Regional Developmnet Fond, Danube Development Strategy, Europe
Defence Agency, NATO.
 Projekty podávané samostatne, alebo v rámci projektových konzorcií.
 Projekty podávané v rámci klastrov, ktorých je vysoká škola členom (Košice IT
Valley z.p.o. pod.).
Oblasť ďalšieho vzdelávania
VŠBM v Košiciach sústredí svoje aktivity na realizáciu:
 Národných vzdelávacích programov s certifikátom pre ďalší kariérny odborný rast
záujemcov, primárne akreditované MŠVVaŠ SR podľa zákona o ďalšom vzdelávaní.

VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO
MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Kukučínova 17, 040 01 Košice,
tel./fax: 055/7201071, e-mail: vsbm@vsbm.sk

 Jazykovú prípravu a zdokonaľovanie vedeckých a pedagogických pracovníkov VŠBM
v KE.
 Medzinárodné, akreditované profesijné vzdelávanie absolventov vysokých škôl vo
vybraných oblastiach, najmä v spolupráci so zahraničnými partnermi.
 Podporu odborného rozvoja ľudských zdrojov pre vedu, výskum a pedagogiku VŠBM
v KE (zvyšovanie kvalifikácie a pod.).
 Vzdelávacích aktivít pre deti a seniorov, aktivity v rámci prevencie kriminality a pod.

Správna rada VŠBM v Košiciach
Vedecká rada VŠBM v Košiciach
Akademický senát VŠBM v Košiciach
16.12.2015

