
Zápisnica č. 1/2022 z dištančného stretnutia Rady študijného programu  

Teoretická fyzika,  II. stupeň, FMFI UK zo dňa 14. 3. 2022 

 

Prítomní:  

prof. Šimkovic, doc. Ziman, dr. Benko, doc. Balek, doc. Blažek, doc. Fecko, doc. Moško, Bc. 

Miklášová, Bc. Veľas 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK 

3. Záver 

 

1. Otvorenie. 

Stretnutie Rady študijného programu  Teoretická fyzika, II. stupeň (ďalej RŠP), prebiehalo dištančnou 

formou s využitím IKT, rokovanie viedol doc. Blažek. 

 

Zloženie rady navrhol dekan FMFI UK na základe návrhu Fyzikálnej sekcie VR FMFI UK a bolo 

schválené na riadnom zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 6. 12 .2021. V RŠP pôsobia prof. 

Šimkovic, doc. Ziman, dr. Benko, doc. Balek, doc. Blažek, doc. Fecko, doc. Moško, Bc. Miklášová, 

Bc. Veľas, ako garantujúca pätica študijného programu pôsobia prof. Šimkovic, doc. Balek, doc. 

Blažek, doc. Fecko, doc. Moško. Prof. Šimkovic bol schválený ako osoba zodpovedná za študijný 

program (ďalej garant).  Ako zástupcovia zamestnávateľov v rade pôsobia doc. Ziman a dr. Benko, 

zástupcami študentov sú Bc. Miklášová a Bc. Veľas.  

 

Rokovanie RŠP prebiehalo v súlade so Štatútom rád študijných programov FMFI UK schváleným 

Vedeckou radou FMFI UK dňa 21. 2. 2022. V súlade s čl. 7, ods. 9, bola z rokovania vyhotovená táto 

zápisnica.  

 

 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality 

UK 

Doc. Blažek uviedol, že návrh materiálov potrebných na vyhodnotenie zosúladenia študijného 

programu s Vnútorným systémom kvality UK (ďalej VSK) obsahuje Opis študijného programu  so  

všetkými požadovanými náležitosťami vrátane študijného plánu, vedecko-pedagogické 

charakteristiky osôb, ktoré hlavnou mierou zabezpečujú program (garantujúca pätica), a ďalších osôb 

podieľajúcich sa na zabezpečení programu, ďalej infolisty predmetov, prehľad výstupov tvorivej 

činnosti (VTC) a prehľad publikačnej činnosti a odoziev na práce členov garantujúcej pätice.  Všetky 

informácie sú predložené v slovenskej verzii na tzv. úložisku, zriadenom za účelom akreditácie 

študijných programov na FMFI UK.  

 

Doc. Blažek informoval, že od členov RŠP obdržal podporné stanoviská k návrhu vrátane prejavov 

spokojnosti s navrhovaným študijným programom, ako aj drobné formálne pripomienky, ktoré viedli 

ku skvalitneniu textu Opisu študijného programu. Informoval, že všetky pripomienky a návrhy boli 

zapracované do aktualizovaných materiálov.  Členovia RŠP prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie 1/1/2022 

1) Rada študijného programu Teoretická fyzika, II. stupeň, schvaľuje návrh na zosúladenie študijného 

programu s Vnútorným systémom kvality UK. 

2) Rada študijného programu Teoretická fyzika, II. stupeň, odporúča Akreditačnej rade FMFI  UK 

schváliť návrh študijného programu Teoretická fyzika, II. stupeň. 

 



Členovia RŠP vyjadrili súhlas s obsahom zápisnice hlasovaním počas dištančného online stretnutia. 

 

Doc. Blažek poďakoval členom RŠP za pomoc, podporu a formuláciu pripomienok.   

 

 

V Bratislave dňa 14. 3. 2022 

 

prof. F. Šimkovic, v.r. 

 

doc. M. Ziman, v.r. 

dr. M. Benko, v.r. 

doc. V. Balek, v.r. 

doc. T. Blažek, v.r. 

doc. M. Fecko, v.r. 

doc. M. Moško, v.r. 

Bc. A. Miklášová, v.r. 

Bc. T. Veľas, v.r.  


