
Zápisnica zo zasadnutia Rady doktorandského študijného programu Teória 

vyučovania fyziky 

Študijné programy v pôsobnosti Rady:  

 Teória vyučovania fyziky, forma denná, jazyk slovenský (s nutnosťou komunikovať aj v jazyku 

anglickom); 

 Teória vyučovania fyziky, forma externá, jazyk slovenský (s nutnosťou komunikovať aj v jazyku 

anglickom); 

 Teória vyučovania fyziky, forma externá, jazyk anglický. 

Dátum zasadnutia: 6. decembra 

Forma: prezenčná 

Prítomní (podľa abecedy, bez titulov): Peter Demkanin, Simona Gorčáková, Viera Haverlíková, Peter 

Kelecsényi, František Kundracik, Silvia Novotná, Mária Slavíčková, Klára Velmovská,  

Ospravedlnení: Michaela Velanová  

O zasadnutí boli informovaní dekan FMFI a prodekan pre doktorandské štúdium 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie skúseností z realizácie študijného programu od jeho zosúladenia s Vnútorným 

systémom kvality UK 

3. Záver 

 

1. Otvorenie 

Zasadnutie viedol garant programu P. Demkanin. Po privítaní členov pripomenul štruktúru Opisu 

študijného programu a štruktúru Vnútorného systému kvality UK.  

2. Prerokovanie skúseností z realizácie študijného programu od jeho zosúladenia s Vnútorným 

systémom kvality UK 

Na zasadnutí boli prerokované viaceré aspekty realizácie programu v predchádzajúcom kalendárnom 

roku, najmä: 

a. Pôsobnosť Rady pre kvalitu UK a Rady pre kvalitu FMFI UK 

b. Postavenie Akreditačnej rady UK a Akreditačnej rady FMFI UK 

c. Postavenie a pôsobnosť Rady študijného programu 

V bodoch a. až c. prítomní vzali informácie na vedomie. 

d. Schvaľovanie úprav informačných listov povinného predmetov, zahŕňajúce 

aktualizácie vyučujúceho a odporúčanej literatúry 

Prítomní konštatovali, že úpravy informačných listov zatiaľ neboli navrhnuté.  

Uznesenie 1.: Do budúcnosti poverili spolugarantku K. Velmovskú sledovať návrhy na úpravy 

vyučujúcich v informačných listoch a tieto predložiť na zasadnutia Rady. Uznesenie bolo prijaté 

jednomyseľne počtom 8 prítomných. 



e. Udržateľnosť študijného programu 

Prítomní konštatovali, že program sa kvalitne rozvíja a nezaznamenali pochybnosti o jeho 

udržateľnosti.  

f. Informovanosť o študijnom programe 

Prítomní konštatovali, že informácie o študijnom programe zverejňované na webovom sídle Fakulty sú 

úplné a aktuálne.  

g. Podklady do správy o vzdelávacej činnosti fakulty. 

Uznesenie 2.: Rada poveruje garanta pripraviť podklady do ročnej správy o vzdelávacej činnosti 

Fakulty, keď o to bude Rada požiadaná. Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne počtom 8 prítomných. 

h. Súlad programu s čl. 33. Vnútorného systému kvality UK 

Garant predstavil opis študijného programu, najmä časť venovanú profilu absolventa. Prítomní vyjadrili 

presvedčenie, že od schválenia programu Akreditačnou radou UK nenastali žiadne skutočnosti, ktoré 

by spochybnili súlad programu a Vnútorným systémom kvality.   

i. Súlad programu s čl. 46. Vnútorného systému kvality UK 

Prítomní konštatovali, že nie sú si vedomí žiadnej skutočnosti, ktorá by spochybnila funkčné miesta 

učiteľov profilových predmetov. Výsledky tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové 

predmety aj v predchádzajúcom roku (od ostatného zasadnutia Rady) dosahujú významnú a vyššiu 

medzinárodnú úroveň. 

j. Preskúmavanie podnetov 

Prítomní konštatovali, že Rada neprijala žiaden podnet, ktorý by mala prerokovať.  

k. Iné časti Vnútorného systému kvalitu 

Garant informoval, že aj v ďalších častiach, vyššie explicitne nespomenutých, nepozná žiaden aspekt, 

ktorý by spochybnil súlad študijného programu s Vnútorným systémom kvality.  

3. Záver 

Prítomní sa zhodli že najbližšie stretnutie Rady sa uskutoční najneskôr v decembri 2023, ideálne 

v dňoch konania konferencie Šoltésove dni alebo v dni konania tradičnej Kapustnice Oddelenia 

didaktiky fyziky. Termín stretnutia a formu stretnutia členovia dohodnú minimálne dva týždne pred 

jeho konaním.  

Prípadné skoršie zasadnutie Rady môže zvolať ktorýkoľvek člen Rady.  

 

Zapísala: doc. Viera Haverlíková 

Schválil:  doc. Peter Demkanin   8. 12. 2022 


