
Zápisnica o činnosti Rady študijného programu Informatika, II. stupeň, dvojročné aj 

konverzné štúdium, slovenská aj anglická verzia, FMFI UK pri zosúlaďovaní študijného 

programu s Vnútorným systémom kvality UK  

 

Zloženie rady bolo na základe návrhu Informatickej sekcie FMFI UK navrhnuté dekanom FMFI 

UK a bolo schválené na riadnom zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 6.12.2021. V RŠP pôsobia 

doc. Brejová, prof. Královič, doc. Lukoťka, doc. Máčajová a doc. Pardubská, ktorí zároveň pôsobia 

ako tzv. garantujúca pätica študijného programu. Prof. Královič bol schválený za osobu zodpovednú 

za študijný program (ďalej garant). Ako zástupcovia zamestnávateľov v Rade pôsobia dr. Chladný a 

dr. Košinár. Zástupcami študentov v RŠP sú bc. Korman a bc. Pašen. 

RŠP pracovala priebežne počas celého procesu prípravy akreditačných materiálov dištančnou 

formou. V priebehu novembra 2021 boli členovia RŠP oboznámení s cieľmi práce a ich 

očakávaným príspevkom. Zástupcovia študentov boli mailom z 8.11.2021 pozvaní, aby si pripravili 

spätnú väzbu na existujúci program (napr. ale nielen: Je študijný program niečím výnimočný, je 

konkurencieschopný v rámci stredoeurópskeho priestoru vzdelávania? Je študijný program vhodne 

štruktúrovaný? Zodpovedá zloženie, obsah a rozsah predmetov cieľom vzdelávania?  Je pre 

študentov atraktívny? Zodpovedajú predpokladané schopnosti absolventov požiadavkám 

pracovného trhu? Na aké konkrétne znalosti a schopnosti by sme sa mali pri vzdelávaní 

zamerať? Vidíte riziká, ktoré by v budúcnosti mohli viesť ku zníženiu kvality študijného 

programu?...). Zástupcovia zamestnávateľov  obdržali mailom z 19.11.2021 linky na materiály k 

aktuálnemu  programu s prosbou o spätnú väzbu a návrhy na možné zlepšenia. 

Dňa 23.11.2021 dostali všetci členovia RŠP link s možnosťou editovať zdieľaný dokument na 

kolaboratívnej platforme Google Docs, v ktorom sa vytvárali texty podľa štruktúry z Osnovy opisu 

študijného programu. Členovia RŠP sa zapájali priamo do prípravy textov. Výsledkom spoločnej 

práce boli pripravené texty jednotlivých bodov opisu. Po skombinovaní s aktualizovanými 

zoznamami predmetov a vyučujúcich, dňa 2.12.2021 dostali všetci členovia RŠP mailom predbežnú 

verziu Opisu študijného programu ako samostatný súbor s prosbou o vyjadrenie a doplnenie. 

Následné pripomienky sa týkali hlavne častí o uplatnení absolventov a spätnej väzby od 

zamestnávateľov.    

V nasledujúcom období sa v spolupráci s vyučujúcimi jednotlivých predmetov dolaďoval zoznam 

povinne voliteľných a výberových predmetov, hlavne s ohľadom na pridaný štátnicový variant 

Dátová veda. 

Dňa 4.2.2022 obdržali všetci členovia RŠP mailom skompletizovanú finálnu verziu Opisu 

študijného programu a na vyžiadanie aj aktualizované finálne verzie zvyšných dokumentov 

(vedecko-pedagogické charakteristiky, zoznamy publikácií, informačné listy jednotlivých 

predmetov). Následne v per-rollam hlasovaní vyjadrili všetci členovia RŠP s finálnou verziou 

dokumentov explicitný súhlas. Dokumenty boli následne predložené na posúdenie Akreditačnej 

Rade FMFI UK. 

 

V Bratislave, 29.3.2022 

 

prof. R. Královič   


