
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijného programu  

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii,  I. stupeň, FMFI UK zo dňa 25.2.2022 

 

Prítomní:  

doc. Chalmovianský, doc. Ferko, doc. Macko, Mgr. Babišová, Ing. Macák, Mgr. Mackovová, Mgr. 

Jakubčinová 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Záver 

 

1. Otvorenie. 

Rokovanie Rady študijného programu  Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, I. stupeň, (ďalej 

RŠP) viedol doc. Chalmovianský. Zloženie RŠP bolo na základe návrhu Matematickej sekcie VR FMFI 

UK navrhnuté dekanom FMFI UK a bolo schválené na riadnom  zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 

6.12.2021. V RPŠ pôsobia doc. Chalmovianský, ktorý bol schválený za osobu zodpovednú za študijný 

program (ďalej garant), doc. Ferko, doc. Macko ako tzv. garantujúca trojica učiteľského študijného 

programu. V rade pôsobia Mgr. Babišová a Ing. Macák ako zástupcovia zamestnávateľov. Zástupcami 

študentov v RŠP sú Mgr. Mackovová a Mgr. Jakubčinová.  

 

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

Vedeckou radou FMFI UK dňa 21.02.2022. Rokovanie prebiehalo zmiešanou formou s využitím IKT. V 

súlade s čl. 7, ods. 9, bola z tohto stretnutia vyhotovená táto zápisnica.  

 

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

Doc. Chalmovianský zopakoval, že členom RŠP bol včas poskytnutý návrh materiálov potrebných na 

vyhodnotenie zosúladenia študijného programu s Vnútorným systémom hodnotenia kvality UK. Návrh 

obsahoval Opis študijného programu (ďalej OŠP) obsahujúci všetky požadované náležitosti, vrátane 

študijného plánu a jednotlivých informačných listov predmetov, vedecko pedagogické charakteristiky 

osôb zabezpečujúcich program (garantujúca trojica) a ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečení 

programu, prehľad výstupov tvorivej činnosti (VTC) a prehľad publikačnej činnosti a odoziev na práce 

členov garantujúcej trojice.   

 

Doc. Chalmovianský od členov RŠP obdržal podporné stanoviská k návrhu ako aj pripomienky, ktoré 

viedli ku skvalitneniu programu. Informoval, že všetky pripomienky a návrhy boli zapracované do 

aktualizovaných materiálov.  Okrem formulačných a typografických pripomienok informoval, obdržal 

ústne návrhy na presun prípadne nadväznosti niektorých predmetov v bloku povinne voliteľných 

predmetov. Pripomienky boli zapracované. Doc. Chalmovianský vyjadril poďakovanie členom RŠP, že 

komunikácia s jednotlivými členmi rady prebiehala dlhodobejšie v písomnej, ústnej, prezenčnej aj 

dištančnej forme a s pomocou prostriedkov IKT. Niektoré písomné časti komunikácie sú uvedené v 

Prílohe č. 1 k tejto zápisnici alebo sú súčasťou akreditačných materiálov. Členovia RŠP prijali nasledovné 

uznesenie: 

 

Uznesenie 1/1/2022 

1) Rada študijného programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, I. stupeň, schvaľuje návrh 

so zapracovanými pripomienkami na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality. 



2) Rada študijného programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, I. stupeň, odporúča 

Akreditačnej rade FMFI schváliť návrh študijného programu  Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v 

kombinácii, I. stupeň. 

 

3. Záver 

Na záver sa Doc. Chalmovianský poďakoval členom RŠP za pomoc, podporu a formuláciu pripomienok.   

 

 

V Bratislave dňa 25.02.2022 

 

doc. Pavel Chalmovianský 

 

 

doc. Andrej Ferko, v.r. 

doc. Tibor Macko, v.r. 

Mgr, Viera Babišová, v.r. 

Ing. Marek Macák, v.r. 

Mgr. Alžbeta Mackovová, v.r. 

Mgr. Klaudia Jakubčinová, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1  Vyjadrenia a stanoviská členov RŠP k návrhu študijného programu 

 

From: Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk (Pavel Chalmovianský) 

Subject: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022 

Date: Mon, 31 Jan 2022 14:13:21 +0100 (6 days, 23 hours, 38 minutes ago) 

To: babisova@gamca.sk, marek.macak@stuba.sk, 

    Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com>, 

    Jakubčinová Klaudia 

 <klaudia.jakubcinova@fmph.uniba.sk>, 

    Andrej Ferko <andrej.ferko@fmph.uniba.sk>, 

    Tibor Macko <tibor.macko@fmph.uniba.sk> 

Attachment: [2. Bak. studium 1UDG --- application/zip; Bakalarske ucitelstvo deskriptivnej geometrie 

1UDG.zip]... 

 



Vážené členky a vážení členovia 

Programovej rady bakalárskeho štúdia programu 

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

 

dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré 

plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na 

schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ. 

 

Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem 

považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie 

schválenie Akreditačnej rade FMFI UK. 

 

Všetky materiály sú v priloženom ZIP súbore a obsahuje: 

1. opis programu v súbore  

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-1-UDG.docx 

2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore 

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_1UDG.PDF 

3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady 

   adresár VTC/ 

4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov  

   adresár VUPCH/ 

5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady 

   adresár Zoznamy citácií/ 

6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

 

V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality. 

Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 

2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu. 

 

Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, 

Pavel Chalmovianský 

 

[2. Bak. studium 1UDG --- application/zip; Bakalarske ucitelstvo deskriptivnej geometrie 1UDG.zip]... 

 

 

 

 

--  

https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky 

https://www.facebook.com/kag.fmfi/ 

 

From: Marek Macák <marek.macak@stuba.sk> 

Subject: Re: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022 

Date: Tue, 1 Feb 2022 21:57:25 +0100 (5 days, 15 hours, 54 minutes ago) 

To: pavel.chalmoviansky@uniba.sk 

Attachment: [2. text/plain]... 

 

Dobry den, 

 



dokumenty som si preštudoval a nemam ziadne pripomienky. 

 

S pozdravom | With best regards,  

Ing. Marek Macák PhD. 

 

Department of mathematics and descriptive geometry 

Faculty of Civil Engineering STU in Bratislava 

Radlinského 11 

810 05 Bratislava, Slovakia 

T: +421 2 32 888 243 

M:+421 915 215 754 

 

po 31. 1. 2022 o 14:13 Pavel Chalmovianský <Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk> napísal(a): 

 

 Vážené členky a vážení členovia 

 Programovej rady bakalárskeho štúdia programu 

 Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

 

 dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré 

 plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na 

 schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ. 

 

 Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem 

 považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie 

 schválenie Akreditačnej rade FMFI UK. 

 

 Všetky materiály sú v priloženom ZIP súbore a obsahuje: 

 1. opis programu v súbore  

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-1-UDG.docx 

 2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore 

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_1UDG.PDF 

 3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady 

    adresár VTC/ 

 4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov  

    adresár VUPCH/ 

 5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady 

    adresár Zoznamy citácií/ 

 6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

 

 V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality. 

 Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 

 2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu. 

 

 Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, 

 Pavel Chalmovianský 

 

 --  

 https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky 

 https://www.facebook.com/kag.fmfi/ 



 

From: Klaudia Jakubčinová <klaudiajakubcinova@gmail.com> 

Subject: Re: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022 

Date: Tue, 1 Feb 2022 14:38:55 +0100 (5 days, 23 hours, 13 minutes ago) 

To: pavel.chalmoviansky@uniba.sk 

Attachment: [2. text/plain]... 

 

Dobrý deň,  

 

Všetky podklady som si prečítala a nemám žiadne pripomienky. 

 

  

 

S pozdravom  

 

Mgr. Klaudia Jakubčinová 

 

po 31. 1. 2022 o 14:13 Pavel Chalmovianský <Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk> napísal(a): 

 

 Vážené členky a vážení členovia 

 Programovej rady bakalárskeho štúdia programu 

 Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

 

 dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré 

 plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na 

 schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ. 

 

 Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem 

 považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie 

 schválenie Akreditačnej rade FMFI UK. 

 

 Všetky materiály sú v priloženom ZIP súbore a obsahuje: 

 1. opis programu v súbore  

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-1-UDG.docx 

 2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore 

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_1UDG.PDF 

 3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady 

    adresár VTC/ 

 4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov  

    adresár VUPCH/ 

 5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady 

    adresár Zoznamy citácií/ 

 6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

 

 V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality. 

 Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 

 2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu. 

 

 Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, 



 Pavel Chalmovianský 

 

 --  

 https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky 

 https://www.facebook.com/kag.fmfi/ 

 

From: Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com> 

Subject: Re: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022 

Date: Thu, 3 Feb 2022 12:34:42 +0100 (4 days, 1 hour, 18 minutes ago) 

To: pavel.chalmoviansky@uniba.sk 

Attachment: [2. text/plain]... 

 

Ahoj, 

 

Týmto vyjadrujem súhlas s predloženým návrhom bakalárskeho študijného programu učiteľstva 

deskriptívnej geometrie. 

 

Betka 

 

po 31. 1. 2022 o 14:13 Pavel Chalmovianský <Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk> napísal(a): 

 

 Vážené členky a vážení členovia 

 Programovej rady bakalárskeho štúdia programu 

 Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

 

 dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré 

 plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na 

 schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ. 

 

 Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem 

 považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie 

 schválenie Akreditačnej rade FMFI UK. 

 

 Všetky materiály sú v priloženom ZIP súbore a obsahuje: 

 1. opis programu v súbore  

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-1-UDG.docx 

 2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore 

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_1UDG.PDF 

 3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady 

    adresár VTC/ 

 4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov  

    adresár VUPCH/ 

 5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady 

    adresár Zoznamy citácií/ 

 6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

 

 V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality. 

 Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 

 2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu. 



 

 Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, 

 Pavel Chalmovianský 

 

 --  

 https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky 

 https://www.facebook.com/kag.fmfi/ 

 

From: Macko Tibor <tibor.macko@fmph.uniba.sk> 

Subject: Re: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022 

Date: Mon, 7 Feb 2022 17:30:40 +0100 (16 hours, 20 minutes, 48 seconds ago) 

To: Chalmovianský Pavel <pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk> 

 

Mily Palo,  

 

dakujem za materialy k ziadosti o akreditaciu programu 1UDG. 

 

Po zhliadnuti odporucam tieto materialy k zaslaniu. 

 

Zdravi Tibor 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

From: Chalmovianský Pavel <pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk> 

Sent: Monday, January 31, 2022 2:13 PM 

To: babisova@gamca.sk <babisova@gamca.sk>; marek.macak@stuba.sk <marek.macak@stuba.sk>; 

Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com>; Jakubčinová Klaudia 

<klaudia.jakubcinova@fmph.uniba.sk>; Ferko Andrej <andrej.ferko@fmph.uniba.sk>; Macko Tibor 

<tibor.macko@fmph.uniba.sk> 

Subject: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022  

  

Vážené členky a vážení členovia 

Programovej rady bakalárskeho štúdia programu 

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

 

dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré 

plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na 

schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ. 

 

Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem 

považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie 

schválenie Akreditačnej rade FMFI UK. 

 

Všetky materiály sú v priloženom ZIP súbore a obsahuje: 

1. opis programu v súbore  

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-1-UDG.docx 

2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore 

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_1UDG.PDF 

3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady 

   adresár VTC/ 



4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov  

   adresár VUPCH/ 

5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady 

   adresár Zoznamy citácií/ 

6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

 

V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality. 

Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 

2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu. 

 

Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, 

Pavel Chalmovianský 

 

 

From: Andrej Ferko <ferkoaf@gmail.com> 

Subject: Re: Akreditacne materialy bakalárskeho programu 1UDG na vyjadrenie do 4.2.2022 // 

komentare a.f. 

Date: Thu, 10 Feb 2022 16:19:22 +0100 (17 hours, 46 minutes, 42 seconds ago) 

To: Pavel Chalmoviansky <pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk>, Andrej Ferko 

<ferkoaf@gmail.com> 

Attachment: [2. text/plain]... 

 

Dobry den,  

 

posielam komentare k 1UDG 

 

6. 

ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

obsahuje autorske pokyny zvyraznene zltou farbou 

napr. VLOŽIŤ ZBALENÉ VŠETKY MATERIǍLY  ONLINE https://is.saavs.sk/ 

 

1. 

Opis študijného programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

 

Praktické schopnosti a zručnosti 

niektoré možnosti >> vybrané možnosti (good practice) // vhodnejsia formulacia, menej vagna 

štátnej správy >> štátnej správe  

(gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia predmety Deskriptívna geometria a Technické kreslenie) 

>> 

(gymnáziá, stredné odborné školy, učilištia) predmety Deskriptívna geometria a Technické kreslenie.  

Solídna príprava v oblasti deskriptívnej, >> Solídna príprava v oblasti deskriptívnej geometrie,  

 

nejedná sa taký typ programu  >> nejedná sa o taký typ programu   

 

Stroj.fakulte >> Strojníckej fakulte  

Fakulte prírodných vied >> Fakulte prírodných vied UKF 

 

Požiadavky na absolventov >> Požiadavky zamestnať absolventov  

 



tú - ktorú >> tú-ktorú  

 

 (https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf.  

>> zatvorku pridat alebo ubrat 

 

a charakterizuje >> , čo charakterizuje  

 

vďaka povinne >> vďaka súboru/sortimentu/ponuke povinne  

 

d/ 

je uvedené >> sú uvedené  

 

a z ústnej skúške >> a z ústnej skúšky 

 

e/ 

0 kreditov za časť Učiteľstvo deskriptívnej geometrie // asi nie nula 

 

g/ 

skončené môže >>  skončené, môže  

 

V tejto vete pred navestim 5. chyba studijny poradca (cize Chalmo, pozri dalej bod h/) alebo garant a 

navyse je doktorandske 

Problémy týkajúce sa štúdia študenti riešia v súčinnosti s referentkami Referátu doktorandského štúdia, 

so študijnými referentkami, vedúcim študijného oddelenia a s prodekanom pre doktorandské štúdium.  

 

i/ 

 . E-mailová adresa Študijného oddelenia je so@fmph.uniba.sk . // navyse medzery pred dvomi 

bodkami 

 

Na prístup do učební použite študentský/zamestnanecký preukaz >> sa pouzije 

 

c/ 

systémov MS Teams >> systému MS Teams 

 

10b/ 

odstraniť >> odstrániť 

 

Časopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ 

https://uniba.sk/nu/  

 

chyba Unum necessarium 

 

4. 

VUPCH chyba Pokorna 

 

2. infolisty 

 

IL s.1 riadok 11 

odboldovat statnicovy predmet 



 

IL 221 

Študent si osvoja >>  Študenti si osvoja 

Popis >> Opis 

 

Inak super, 

a. 

 

On Mon, 31 Jan 2022 14:13:21 +0100, Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk 

(Pavel Chalmovianský) wrote: 

> Vážené členky a vážení členovia 

> Programovej rady bakalárskeho štúdia programu 

> Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii 

>  

> dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré 

> plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na 

> schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ. 

>  

> Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem 

> považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie 

> schválenie Akreditačnej rade FMFI UK. 

>  

> Všetky materiály sú v priloženom ZIP súbore a obsahuje: 

> 1. opis programu v súbore  

>    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-1-UDG.docx 

> 2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore 

>    Informačné listy/IL_PREDMETOV_1UDG.PDF 

> 3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov 

> Programovej rady 

>    adresár VTC/ 

> 4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov  

>    adresár VUPCH/ 

> 5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady 

>    adresár Zoznamy citácií/ 

> 6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx 

>  

> V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality. 

> Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 

> 2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu. 

>  

> Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, 

> Pavel Chalmovianský 

 




