
 

 

Zápis z rokovania 

AKREDITAČNEJ RADY UK 
 

Dátum konania: 8. apríl, 2022 
Miesto konania: Zasadačka rektora RUK 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členkám a členom AR UK 
2. Hodnotenie ŠP FSEV 
3. Harmonogram posudzovania ďalších ŠP 
4. Rôzne 

 
Otvorenie a privítanie 
Prorektorka pre vzdelávanie a sociálne záležitosti RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., 

privítala všetkých prítomných, prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. bol pripojený online. Prof. 
Meško oznámil, že sa mu podarilo preskupiť svoje pracovné povinnosti tak, že bude môcť 
vykonávať funkciu predsedu AR UK. 

 
K bodu 1: Odovzdanie vymenúvacích dekrétov 
Prorektorka pre kvalitu prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. ospravedlnila rektora UK, 

ktorý sa nemohol zo zdravotných dôvodov zúčastniť a v jeho mene odovzdala vymenúvacie 
dekréty členom AR UK. 

 
K bodu 2: Študijné programy FSEV UK 
Diskusiu o posudzovaných študijných programoch FSEV otvorila prof. Kurilovská, ako 

spravodajkyňa posudzovateľov, priblížila základné parametre, ktoré boli 
posudzované/odporúčané na zmenu. 

- Pripomienky k ŠP (budú zaslané e-mailom), najdôležitejšie podnety:  
o personálne matice nie sú zosúladené (nie sú podľa UK, len podľa SAAVŠ, 

obsadzovanie funkčných miest), 
o publikačné výstupy (VTC- zhodnotenie a súlad s odborom resp. ŠP; publikácie 

nekorešpondujú), 
o profil absolventa je širokospektrálny a nie je špecifický, 
o témy záverečných prác je problematické hodnotiť, pretože profil absolventa je 

širokospektrálny, 
o IL sú veľmi stručné, chýba prepojenie s profilom absolventa, chýbajú metódy 

vzdelávania, literatúra, či je dostupná (ENG) 5/6 kreditové predmety, kde nie sú 
zadefinované postupy vzdelávania, 

o nepomer predmetov P + PV + V, 
o predpoklad požiadaviek trhu absentuje v opise ŠP, 
o chýba profil absolventa špecificky pre stupeň a prepojenie na iné oblasti vzdelávania, 

uplatnenie na trhu práce, 
o vyjadrenia zamestnávateľov (dôkazový materiál), je len formalita, 
o vplyv odbornej praxe na vzdelávací proces, absolútne absentuje (napr. prax 

v zahraničí), 
o anglická mutácia ŠP, ktorý je vyučovaný v angličtine neexistuje, 
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o formálne chyby v názvoch predmetov, odkazy, nefunkčné linky v spisoch, 
vypisované šablóny a neodstránené veci, anglické mutácie, iná štruktúra OSP, 

o výstup z AR FSEV UK bol nerelevantný pre rokovanie AR UK, stručný, výstižný 
a neobsahoval žiadne závery, 

o odporúčané spojenie 2 Mgr. programov do 1, podobne ako na PhD. stupni (európske 
štúdia a verejná politika), nakoľko personálne obsadenie nie je dostatočné. 

 
UZNESENIE AR UK: 

Materiály FSEV boli prerokované a vzaté na vedomie. Boli identifikované viaceré 
nedostatky, ktoré budú tlmočené fakulte. Zodpovedný: Kovačičová, neskôr tajomník AR UK. 

Po vyjadrení fakulty následne zaujme AR UK definitívne stanovisko. 
Členovia AR UK boli vyzvaní predsedom AR UK, aby doručili svoje pripomienky k ŠP 

FSEV, aby ich tajomník sfinalizoval a rozoslal všetkým členom a oboznámila s nimi aj fakultu.  
 

K bodu 3: Harmonogram zasadnutí a ostatné ŠP 
Prítomní sa dohodli na ďalšom zasadnutí dňa 22. 4. 2022 o 10:00 na RUK. Zasadnutia 

môžu prebiehať kombinovane online/prezenčne. Stretnutia v mesiacoch máj/jún budú 
zhustené, pretože sa očakáva veľký počet študijných programov na posúdenie. Fakulty do 
konca apríla resp. začiatku mája musia doručiť kompletné študijné programy na AR UK. Prof. 
Meško vyzval „garantov“ za jednotlivé panely, aby koordinovali svoje stretnutia 
(online/prezenčne) a pripravili zjednodušené výstupy za jednotlivé oblastí pre rokovanie AR 
UK. Na najbližšie zasadnutie sa pripravia panely pod ktoré spadajú spoločenskovedné 
a humanitné študijné programy (FIF UK a RKCMB UK).  

 
K bodu 4: Rôzne 
Počas diskusií k jednotlivým bodom zazneli rôzne podnety a diskusie: 
- význam odborných praxí doma aj v zahraničí, a ich význame pre vzdelávanie a ich 

akceptovanie, 
- habilitačné/inauguračné konania ich zosúlaďovanie a problémy vyplývajúce v rámci 

zosúlaďovania, 
- obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov, kritéria na ich plnenie 

a kontrola týchto kritérií, 
- kvalita personálneho obsadenia ŠP a nastavenie kritérií pre rôzne oblasti akreditácií 

musia byť nastavené pre zabezpečenie skutočnej kvality UK, 
 

V bode rôzne zaznela aj informácia o financovaní členov AR UK, ktorí vypísali dohody 
o vykonaní práce, bližšie informácie o výkazoch budú zaslané e-mailom. Členovia, ktorí 
neboli prítomní, dostanú predmetné veci e-mailom.  

 
Zapísala: RNDr. Eva Viglašová, PhD.  
Overili: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.; RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 


