
ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Filozofia (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)
ll. l. 2022, 10.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams)

Prítomní: prof. Michal Chabada, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program
a predseda rady), prof. PhDr. František Gahér, PhD.; prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.; doc.
PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Lukáš Bielik, PhD.; doc. Richard Sťahel, PhD.
(zástupca zamestnávateľov); Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková (zástupca študentov), PhDr.
Ladislav Sabela, PhD. (pozvaný hosť, študijný poradca)

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Pripomienkovanie opisu študijného programu filozofia (bakalársky a magisterský stupeň
štúdia)
3. Pripomienkovanie opisov medziodborových študijných programov: etnológia-filozofia,
filozofia-sociológia, filozofia-história (bakalársky stupeň štúdia)
4. Schválenie úprav opisov študijných programov
5. Rozličné
6. Záver

1. Zasadnutie Rady študijného programu filozofia otvoril jej predseda prof. Michal Chabada,
ktorý ho zvolal z poverenia dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
podľa ustanovení čl. 25. ods. 1 Vnútorného predpisu č. 21/2021 Vnútorný systém
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave.
Privítal všetkých členov a členky rady a oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý
členovia rady schválili.
2. Prof. Chabada požiadal všetkých členov rady študijného programu filozofia, aby sa
vyjadrili k obsahu a štruktúre opisov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktoré im boli
vopred sprístupnené prostredníctvom aplikácie MS Teams. V rámci diskusie upozornil prof.
Gahér, aby sa zmenila formulácia týkajúca sa porušenia akademickej etiky. A to z pôvodnej
formulácie: "Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v
príslušnej položke hodnotenia" na aktuálnu formuláciu "Porušenie akademickej etiky môže
mať za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia." Doc. Sťahel
upozornil na názvy indikovaných povolaní vhodných pre absolventov študijného programu
filozofia a navrhol sa inšpirovať Národnou sústavou povolaní
(https://www.sustavapovolani.sk/). Prof. Chabada upozornil prítomných, že Katedra filozofie
a dejín filozofie už nemá svoju vlastnú knižnicu, ale že tá sa stala súčasťou Ústrednej knižnice
FiF UK, čo explicitne uviedol v opisoch. Dr. Sabela bol poverený zapracovať zmenenú
formuláciu o porušení akademickej etiky do aktuálnych informačných listov všetkých
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predmetov v študijnom programe filozofia. Prof. Chabada v spolupráci s doc. Bielikom boli
poverení úpravou názvov indikovaných povolaní.
3. K opisu študijného medziodborového programu etnológia - filozofia rada odporučila, aby
sa v celom opise použilo generické maskulínum a aby prof. Chabada upozornil členov
a členky Katedry etnológie na chýbajúce tituly jednotlivých absolventov ich študijného
odboru. Rada študijného programu sa zhodla na tom, že ak sa vyskytli v procese revízie opisu
študijného programu filozofia také zmeny, ktoré sa týkajú aj opisov medziodborových
študijných programov, aby sa tieto úpravy implementovali aj do predmetných opisov
medziodborových študijných programov. Rada študijného programu sa zhodla na nutnosti
zapracovať do opisu niekoľko zmien a pripomienok týkajúcich sa názvov indikovaných
povolaní.
4. Členovia rady sa jednohlasne uzniesli, že schval'ujú predložené opisy študijného
programu filozofia (bakalársky a magisterský stupeň) a opisy medziodborových
študijných programov etnológia-filozofia, filozofia-sociológia a filozofia-história a podľa
ustanovení čl. 35. ods. 2 Vnútorného predpisu č. 21/2021 Vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave poverujú
predsedu Rady študijného programu filozofia prof. Michala Chabadu, PhD., aby návrh úprav
opisov predložil na prerokovanie Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
5. Prof. Chabada členom a členkám rady oznámil, že termín ďalšieho zasadnutia rady
študijných programov bude vopred stanovený prostredníctvom mailovej komunikácie.
Predmetom stretnutia budú opisy doktorandského štúdia a opisy študijného programu
filozofia - religionistika.
6. Prof. Chabada sa poďakoval prítomným za účasť na stretnutí a ukončil zasadnutie rady
študijného programu.

V Bratislave 11. 1. 2022

Zapísala: Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková

Prof. Michal Chabada, PhD.

Predseda Rady študijného programu filozofia
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