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Zápisnica 

z tretieho riadneho zasadnutia Dočasnej akreditačnej rady FiF UK  

dňa 23. 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 prvého a druhého stupňa 

 3. Schvaľovanie návrhov študijných programov prvého a druhého 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 prvého a druhého stupňa 

 Rada prerokovala návrhy študijných programov prvého a druhého stupňa, ktoré jej predložili 

jednotlivé komisie pre návrh a tvorbu študijného programu. 

 

a) Študijný program Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva prvého 

stupňa v študijnom odbore Historické vedy: 

Členovia rady formulovali nasledujúce pripomienky: 

– profil absolventa bakalárskeho štúdia v module archívnictvo doplniť starú slovenčinu 

a češtinu; 

– predmety ako Muzeografia, Kultúrne dedičstvo Slovenska, Muzeologický seminár, 

Dejiny pamiatkovej ochrany obmedziť na problematiku týkajúcu sa múzeí a vyňať z nich 

problematiku ochrany pamiatok a pamiatkového fondu; alternatívne zaradiť medzi 

vyučujúcich predmetov odborníkov z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK; 

– ak sa zameranie predmetov ako Muzeografia, Kultúrne dedičstvo Slovenska, 

Muzeologický seminár, Dejiny pamiatkovej ochrany nezmení podľa predchádzajúceho 

bodu, doplniť o súčasnú odbornú literatúru z oblasti dejín a ochrany pamiatkového fondu 

(vydávanú napríklad Pamiatkovým úradom SR); 

– osnovu predmetov ako Muzeografia, Kultúrne dedičstvo Slovenska, Muzeologický 

seminár, Dejiny pamiatkovej ochrany a používanú terminológiu naviazať na platnú 

legislatívu. 
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b) Študijný program Germánske štúdiá prvého stupňa v študijnom odbore Filológia: 

Členovia rady formulovali nasledujúce pripomienky: 

– špecifikovať pri nórskom jazyku jazyk v položke „Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na 

absolvovanie predmetu“; 

– v opise predmetu „Prekladové propedeutikum” aj ostatných prekladateľských predmetov 

bližšie špecifikovať konkrétne štylistické registre, z ktorých sa prekladá (napr. obchodné 

zmluvy alebo aspoň genericky „právnické texty” atď.); 

– prof. Zambor dal na zváženie doplniť vo vybraných predmetoch slovenskú recepciu 

dôležitých literárnych diel nemeckej a severskej literatúry, čo pokladá za dôležité 

z hľadiska slovenskej kultúry.  

 

c) Študijný program Románske štúdiá prvého stupňa v študijnom odbore Filológia: 

Členovia rady konštatovali, že nemajú pripomienky k predloženému programu. 

 

d) Študijný program Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva druhého 

stupňa v študijnom odbore Historické vedy: 

Členovia rady formulovali nasledujúce pripomienky: 

– predmety ako Ochrana a správa kultúrneho dedičstva obmedziť na problematiku týkajúcu 

sa múzeí a vyňať z nich problematiku ochrany pamiatok a pamiatkového fondu; 

alternatívne zaradiť medzi vyučujúcich predmetov odborníkov z Katedry dejín 

výtvarného umenia FiF UK; 

– ak sa zameranie predmetov ako Ochrana a správa kultúrneho dedičstva nezmení podľa 

predchádzajúceho bodu, doplniť o súčasnú odbornú literatúru z oblasti dejín a ochrany 

pamiatkového fondu (vydávanú napríklad Pamiatkovým úradom SR); 

– osnovu predmetov ako Ochrana a správa kultúrneho dedičstva a používanú terminológiu 

naviazať na platnú legislatívu. 

 

e) Študijný program Germánske štúdiá druhého stupňa v študijnom odbore Filológia: 

Členovia rady formulovali nasledujúce pripomienky: 

– uviesť jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu ako Interkultúrna 

kompetencia v holandčine, Interkultúrny manažment, Kapitoly z dejín umeleckého 

prekladu a medziliterárnych vzťahov 1, Praxeológia prekladu a tlmočenia, Regionálny 

projekt, Rétorika pre germanistov, Švédsky jazyk a kultúra 1; 

– v informačnom liste predmetu Nórsky jazyk a kultúra 2 opraviť zjavný omyl a nahradiť 

švédsky jazyk nórskym jazykom; 

– prof. Zambor dal na zváženie doplniť vo vybraných predmetoch slovenskú recepciu 

dôležitých literárnych diel nemeckej a severskej literatúry, čo pokladá za dôležité 

z hľadiska slovenskej kultúry.  

 

 

f) Študijný program Románske štúdiá druhého stupňa v študijnom odbore Filológia: 

Členovia rady formulovali nasledujúcu pripomienku: 

– uviesť do povinnej literatúry predmetu Analýza francúzskych divadelných textov prácu 

Miloša Mistríka Jacques Copeau a jeho Starý holubník (2006). 

 

3. Schvaľovanie návrhov študijných programov prvého a druhého stupňa 

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

návrhov študijných programov. 
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Uznesenie č. 1: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 

historického dedičstva prvého stupňa s pripomienkami podľa bodu 2a. 

 Hlasovanie o uznesení: 

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

 

Uznesenie č. 2: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Germánske štúdiá prvého stupňa 

s pripomienkami podľa bodu 2b. 

 Hlasovanie o uznesení: 

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

 

Uznesenie č. 3: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Románske štúdiá prvého stupňa. 

 Hlasovanie o uznesení: 

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

 

Uznesenie č. 4: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia 

historického dedičstva prvého stupňa s pripomienkami podľa bodu 2d. 

 Hlasovanie o uznesení: 

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

 

Uznesenie č. 5: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Germánske štúdiá prvého stupňa 

s pripomienkami podľa bodu 2e. 

 Hlasovanie o uznesení: 

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

 

Uznesenie č. 6: 

DAR FiF UK schvaľuje návrh študijného programu Románske štúdiá prvého stupňa 

s pripomienkami podľa bodu 2f. 

 Hlasovanie o uznesení: 

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

 

4. Rôzne 

 Členovia Rady vyjadrili ochotu byť k dispozícii, ak Akreditačná rada UK bude mať 

pripomienky k schváleným študijným programom. 

 

 

Zapísala: Mgr. Barbora Tancerová 

Schválil: prof. Leon Sokolovský 

 

        

       Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. 

             predseda rady 


