
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Dočasná akreditačná rada 

Gondova 2, 811 02 Bratislava 

 

1 

Zápisnica 

z druhého riadneho zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady FiF UK  

dňa 15. 02. 2021 
(online prostredníctvom MS Teams) 

 

Prítomní: 

prof. Leon Sokolovský (predseda DAR FiF UK) 

prof. Danuša Serafínová (podpredsedníčka DAR FiF UK) 

prof. Ján Zambor (člen DAR FiF UK) 

doc. Marilena Felicia Luţă (členka DAR FiF UK) 

Mgr. Ľubica Szerdová (členka DAR FiF UK) 

Mgr. Jana Halmo (členka DAR FiF UK) 

prof. Marián Zouhar (dekan) 

Mgr. Barbora Tancerová (tajomníčka DAR FiF UK, zapisovateľka) 

Neprítomní: -  

 

Program: 

 1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Diskusia o návrhoch študijných programov tretieho stupňa 

 3. Schvaľovanie návrhov študijných programov tretieho stupňa 

 4. Rôzne 

 5. Záver zasadnutia 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 Predseda DAR FiF UK otvoril zasadnutie rady a privítal členov rady. 

 

2. Diskusia o návrhoch študijných programov tretieho stupňa 

 Rada prerokovala návrhy študijných programov tretieho stupňa, ktoré jej predložili 

jednotlivé komisie pre návrh a tvorbu študijného programu. 

 

a) Študijný program Kultúry a náboženstvá sveta v dennej a externej forme v študijnom odbore 

Historické vedy: 

Členovia rady konštatovali, že nemajú pripomienky k predloženému programu. 

 

b) Študijný program Mediálne a komunikačné štúdiá v dennej a externej forme v študijnom 

odbore Mediálne a komunikačné štúdiá: 

Členovia rady formulovali nasledujúce pripomienky: 

– doplniť do zoznamu úspešných absolventov Mgr. Olíviu Strapekovú, PhD. 

– zaradiť medzi povinne voliteľné predmety predmet so zameraním na históriu 

žurnalistickej komunikácie 

– doplniť do zoznamu školiteľov doc. PhDr. Annu Sámelovú, PhD. 

– doplniť pojem žurnalistika a odvodené termíny do opisu programu 

– doplniť medzi profesie pre absolventov štúdia profesie ako editor (vedúci vydania), 

dátový žurnalista a pod. 
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– doplniť do študijného plánu kurzy, ktoré študentovi poskytnú bezprostrednejší kontakt 

s umeleckou kreatívnosťou (napríklad analyticko-interpretačné kurzy zamerané na 

slovenské umenie – literatúru, výtvarné umenie alebo hudbu) 

– zdôrazniť axiologický rozmer programu so zreteľom na hodnotové poslanie mediálnej 

komunikácie 

 

c) Študijný program Umenovedné štúdiá v dennej a externej forme v študijnom odbore Vedy 

o umení a kultúre: 

Členovia rady formulovali nasledujúcu pripomienku: 

– zohľadniť v časti programu týkajúcej sa výtvarného umenia slovenský výtvarný priestor 

ako aj teoretické práce pochádzajúce zo slovenského a českého prostredia, ktoré 

poskytujú adekvátne interpretačné koncepty pre domáce umenie 

 

3. Schvaľovanie návrhov študijných programov tretieho stupňa 

 Predseda DAR FiF UK následne otvoril hlasovanie o uzneseniach týkajúcich sa schválení 

návrhov študijných programov. 

 

Uznesenie č. 1: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Kultúry a náboženstvá sveta v dennej 

forme štúdia. 

 Hlasovanie o uznesení: 

 za – 6 / proti – 0 / zdržal sa – 0  – uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Kultúry a náboženstvá sveta v externej 

forme štúdia. 

 Hlasovanie o uznesení: 

 za – 6 / proti – 0 / zdržal sa – 0  – uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá 

v dennej forme štúdia s pripomienkami podľa bodu 2b. 

 Hlasovanie o uznesení: 

 za – 6 / proti – 0 / zdržal sa – 0  – uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Mediálne a komunikačné štúdiá 

v externej forme štúdia s pripomienkami podľa bodu 2b. 

 Hlasovanie o uznesení: 

 za – 6 / proti – 0 / zdržal sa – 0  – uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Umenovedné štúdiá v dennej forme 

štúdia s pripomienkou podľa bodu 2c. 

 Hlasovanie o uznesení: 

 za – 6 / proti – 0 / zdržal sa – 0  – uznesenie bolo schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Umenovedné štúdiá v externej forme 

štúdia s pripomienkou podľa bodu 2c. 
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 Hlasovanie o uznesení: 

 za – 6 / proti – 0 / zdržal sa – 0  – uznesenie bolo schválené 

 

4. Rôzne 

 Rada sa dohodla, že v najbližších dňoch sa stretne a prerokuje návrhy študijných programov 

pre bakalársky a magisterský stupeň. 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Tancerová 

Schválil: prof. Leon Sokolovský 

 

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 

              predseda rady 


