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Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (ďalej len „FiF UK“ alebo „fakulta“) vydáva 
v súlade s čl. 46 ods. 5 Vnútorného predpisu č. 1/2015 Štatútu FiF UK nasledujúcu smernicu o postupe 
pri navrhovaní a tvorbe nových študijných programov a postupe pri navrhovaní a tvorbe úprav 
schválených študijných programov. 

Čl. 1 
Komisia na návrh a tvorbu študijného programu 

(1) Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy schváleného študijného programu vypracúva 
a orgánu fakulty alebo Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“) určenému podľa 
osobitného predpisu predkladá komisia na návrh a tvorbu študijného programu (ďalej len „komisia“). 

(2) Členov komisie vymenúva dekan. Návrh na členov komisie predkladá dekanovi vedúci katedry, ktorá 
zabezpečuje alebo bude zabezpečovať profilové predmety študijného programu. Ak profilové 
predmety zabezpečuje alebo bude zabezpečovať viac katedier, návrh na členov komisie predkladajú 
vedúci týchto katedier spoločne. Návrh na členov komisie musí rešpektovať jej zloženie podľa 
odseku 3. 

(3) Komisia je najmenej štvorčlenná. Jej členom musí byť: 
a) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý spĺňa podmienky kladené na hlavnú zodpovednú 

osobu za študijný program v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom stupni štúdia, ak ide 
o komisiu pripravujúcu návrh nového študijného programu; 

b) najmenej jeden vysokoškolský pedagóg, ktorý zabezpečuje profilový predmet daného študijného 
programu, ak ide o komisiu pripravujúcu návrh úpravy schváleného študijného programu; 

c) najmenej jeden študent zo študijného odboru, ktorému je priradený daný študijný program; ak 
fakulta nemá študentov v tomto študijnom odbore, členom komisie je študent zo súvisiaceho 
študijného odboru; 

d) najmenej jeden zástupca organizácie, ktorá z hľadiska svojho zamerania je schopná 
zamestnávať absolventov študijného programu alebo nadväzujúceho študijného programu. 

(4) Komisia: 
a) pripraví návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy schváleného študijného 

programu; 
b) pripraví kompletnú písomnú dokumentáciu návrhu nového študijného programu alebo návrhu 

úpravy schváleného študijného programu, vrátane: 
I. vnútornej hodnotiacej správy študijného programu vypracovanej podľa požiadaviek 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“); 
II. opisu študijného programu vypracovaného podľa požiadaviek agentúry; 
III. vedecko/umelecko-pedagogických charakteristík učiteľov zabezpečujúcich profilové 

predmety študijného programu vypracovaných podľa požiadaviek agentúry; 
IV. charakteristík predkladaných výstupov tvorivých činností vypracovaných podľa požiadaviek 

agentúry; 
V. súhlasného stanoviska právnickej osoby uvedenej v opise študijného odboru, ak sa takéto 

stanovisko vyžaduje podľa opisu študijného odboru; 
VI. ďalšej dokumentácie potrebnej na vyhodnotenie plnenia štandardov pre študijný program; 

c) predkladá písomnú dokumentáciu podľa písmena b) aj v anglickom jazyku, ak ide o študijný 
program tretieho stupňa; 

d) predkladá návrh študijného programu orgánu fakulty alebo univerzity určenému podľa osobitného 
predpisu; 

e) bezodkladne odstráni nedostatky návrhu, ak počas predkladania alebo schvaľovania návrhu na 
fakulte alebo univerzite vznikne požiadavka na ich odstránenie. 
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(5) Komisia môže: 
a) vyžadovať podklady a údaje potrebné na prípravu nového študijného programu alebo úprav 

schváleného študijného programu od pracovísk dekanátu fakulty a Ústrednej knižnice FiF UK; 
b) vyžadovať materiálne zabezpečenie potrebné na prípravu nového študijného programu alebo 

úprav schváleného študijného programu; 
c) požiadať dekanát o zabezpečenie prekladu písomnej dokumentácie podľa ods. 4 písm. b) do 

anglického jazyka alebo o zabezpečenie jazykovej korektúry tejto dokumentácie v anglickom 
jazyku, ak ide o študijný program tretieho stupňa; 

d) vyžadovať vypracovanie písomnej dokumentácie podľa ods. 4 písm. b) body III, IV a VI od osôb, 
ktorých sa vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky týkajú alebo ktoré sú autormi 
predkladaných výstupov tvorivých činností, alebo ktorých súčinnosť pri vypracúvaní 
dokumentácie zvýši efektívnosť prípravy nového študijného programu alebo úpravy schváleného 
študijného programu. 

(6) Na činnosť komisie dohliada prodekan pre rozvoj fakulty. 
(7) Komisia zaniká dňom odoslania návrhu študijného programu na schválenie do agentúry. 

Čl. 2 
Záverečné ustanovenie 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

V Bratislave 7. decembra 2020 

  ………………………………………… 
  prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. 
  dekan FiF UK 
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