
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijných programov  

Učiteľstvo informatiky v kombinácii, II. Stupeň a Učiteľstvo informatiky v kombinácii – 

konverzný program, II. stupeň, FMFI UK zo dňa 23.2.2022 

 

Prítomní:  

doc. Kubincová, prof. Kalaš, doc. Jašková, Mgr. Kučera, Mgr. Výbošťok, Bc. Fejková, Bc. Krcho 

 

 

Program: 

1. Úvod 

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

3. Záver 

 

1. Úvod. 

Rokovanie Rady študijných programov  Učiteľstvo informatiky v kombinácii,  II. stupeň a 

Učiteľstvo informatiky v kombinácii – konverzný program,  II. stupeň, (ďalej RŠP) viedla doc. 

Kubincová. Informovala, že zloženie rady bolo na základe návrhu Informatickej sekcie VR FMFI 

UK navrhnuté dekanom FMFI UK a bolo schválené pre oba študijné programy na riadnom  

zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 6.12.2021. V RŠP pôsobia doc. Kubincová, prof. Kalaš, 

doc. Jašková, ktorí zároveň pôsobia ako spolugaranti študijného programu. Doc. Kubincová bola 

schválená za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant).  Ako zástupcovia 

zamestnávateľov v RŠP pôsobia Mgr. Kučera a Mgr. Výbošťok, zástupcami študentov v RŠP sú Bc. 

Fejková, Bc. Krcho.  

 

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 

digitálnych technológií. 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 

Členom RŠP bol poskytnutý návrh materiálov potrebných na vyhodnotenie zosúladenia študijného 

programu aj konverzného študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK (ďalej VSK). 

Návrh obsahoval pre oba programy Opis študijného programu (ďalej OŠP) obsahujúci všetky 

požadované náležitosti, vrátane študijného plánu a jednotlivých informačných listov predmetov, 

vedecko pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich program (spolugaranti) a ďalších osôb 

podieľajúcich sa na zabezpečení programu, prehľad výstupov tvorivej činnosti (VTC) a prehľad 

publikačnej činnosti a odoziev na práce spolugarantov.  

 

Členovia RŠP vyjadrili podporné stanoviská k návrhu ako aj k zapracovaniu pripomienok, ktoré 

viedli ku skvalitneniu oboch programov. Pripomienky a návrhy boli zapracované do 

aktualizovaných materiálov. Pripomienky a návrhy (aj z predchádzajúcich stretnutí členov RŠP) sú 

súčasťou Prílohy č. 1 k tejto zápisnici: „ Podnety_členov_RŠP_Učiteľstvo-informatiky-v-kombinácii-

II.stupeň“. 

 

Členovia RŠP prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie 1/1/2022 

1) Rada študijného programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii, II. stupeň a študijného 

programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii – konverzný program, II. stupeň , schvaľuje návrh 

so zapracovanými pripomienkami na zosúladenie študijných programov s Vnútorným systémom 

kvality UK. 



2) Rada študijného programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii, II. stupeň a študijného 

programu Učiteľstvo informatiky v kombinácii – konverzný program, II. stupeň, odporúča 

Akreditačnej rade FMFI UK schváliť návrh oboch študijných programov: Učiteľstvo informatiky v 

kombinácii, II. stupeň aj Učiteľstvo informatiky v kombinácii – konverzný program, II. stupeň. 

 

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

 

3. Záver 

Doc. Kubincová poďakovala členom RŠP za pomoc, podporu a formuláciu pripomienok.   

 

 

V Bratislave dňa 23.02.2022 

 

doc. Kubincová, v.r. 

prof. Kalaš, v.r. 

doc. Jašková, v.r. 

Mgr. Kučera, v.r. 

Mgr. Výbošťok, v.r. 

Bc. Fejková, v.r. 

Bc. Krcho, v.r.  

 


