
Zápisnica č. 1/2022 Rady študijného programu  

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii), 1. stupeň, FMFI UK 

 

Rada študijného programu 

doc. Tomcsányiová, doc. Jašková, dr. Miková, Mgr. Kučera, Mgr. Výboštok, Bc. Supeková, 

Marušák 

 

1. Úvod 

Zloženie Rady študijného programu bolo, na základe návrhu Informatickej sekcie VR FMFI UK, 

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

6.12.2021. V RŠP pôsobia doc. M. Tomcsányiová, doc. Ľ. Jašková, dr. K. Miková, ktorí zároveň 

pôsobia ako tzv. garantujúca trojica učiteľského študijného programu za kombináciu informatika. 

Doc. Tomcsányiová bol schválená za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant). Ako 

zástupcovia z praxe v Rade pôsobia Mgr. P. Kučera a Mgr. J. Výbošťok. Zástupcami študentov 

v RŠP sú bc. A. Supeková a študent 3. ročníka A. Marušák.  

 

Rokovanie Rady študijného programu sa uskutočnilo viacerými online parciálnymi stretnutiami.  

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

Vedeckou radou FMFI UK dňa 21.02.2022. 

 

V súlade s čl. 7, ods. 9, je z týchto stretnutí vyhotovená táto zápisnica. 

 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom 

kvality UK 

 

Členom RŠP bol poskytnutý návrh materiálov o študijnom programe.  

 

Od členov RŠP doc. Tomcsányiová obdržala podporné stanoviská k návrhu, ako aj pripomienky, 

ktoré viedli ku skvalitneniu programu. Viaceré pripomienky a návrhy boli zapracované do 

aktualizovaných materiálov. Pripomienky a návrhy sú súčasťou Prílohy č. 1: „Podnety študentov a 

externých členov PR k tvorbe novej akreditácie študijného programu Učiteľstvo informatiky 

v kombinácii - 1. stupeň“. 

 

Členovia RŠP prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie 1/1/2022 

1) Rada študijného programu schvaľuje návrh študijného programu so zapracovanými 

pripomienkami na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK. 

2) Rada študijného programu odporúča Akreditačnej rade FMFI UK schváliť návrh študijného 

programu Učiteľstvo informatiky (v kombinácii), 1. stupeň. 

 

Členovia RŠP vyjadrili súhlas s obsahom zápisnice hlasovaním formou per-rollam. 

 

V Bratislave dňa 22.02.2022 

 

doc. M. Tomcsányiová, v.r. 

doc. Ľ. Jašková, v.r. 

dr. K. Miková, v.r. 

mgr. P. Kučera, v.r. 

mgr. J. Výbošťok, v.r. 

bc. A. Supeková, v.r. 

A. Marušák, v.r. 


