
Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu 

Študijný program Informačné štúdiá – 1. stupeň 

Online schôdza – Teams, 11. 1. 2022 o 10:00 

 

Prítomní: Mgr. Marta Dušková, PhD., Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., Ing. Miriam 

Ondrišová, PhD., Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., Prof. 

PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., Mgr. Jakub Zábojník 

 

Program zasadnutia: 

1. Informácia o postavení a pôsobnosti Rady študijného programu 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu úpravy študijného programu 

 

Ad 1: Informácia o postavení a pôsobnosti Rady študijného programu: 

- 1.1 V úvode stretnutia odznela informácia o základných úlohách, postavení 

a pôsobnosti Rady študijného programu, tak ako sú definované vo VP 23/2021 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Ad 2: Prerokovanie a schválenie návrhu úpravy študijného programu 

- 2.1 Členovia RŠP mali k dispozícii kompletný materiál v podobe návrhu štruktúry 

programu (tabuľka predmetov), opisu študijného programu na účely akreditácie 

a informačné listy predmetov. 

- 2.2 Na úvod tohto bodu predseda RŠP stručne charakterizoval základné východiská 

a princípy, ktoré stáli v pozadí aktuálnych úprav študijného programu. Osobitne 

predstavil moduly špecializácií, študenti majú pre ne k dispozícii širokú škálu PV 

predmetov, čím je pokrytý celý rozsah odboru informačné štúdiá. 

- 2.3 K navrhovanej podobe programu odznelo niekoľko pripomienok, ktoré boli všetky 

akceptované. Najmä išlo o zásadnú pripomienku, že jednotlivé moduly pre 

špecializácie budú v danom ročníku otvorené iba v prípade, že bude záujem viac než 3 

študentov. Informácia v tomto znení má byť doplnená do opisu študijného programu. 

Informácia v tomto znení bude uvádzaná aj vo zverejňovaných materiáloch 

k prijímaciemu konaniu.  

 

Uznesenie: 

Rada študijného programu súhlasí s návrhom úpravy opisu študijného programu a opisom 

študijného programu – po zapracovaní pripomienky, ktorá je uvedená v bodov 2.3. Za toto 

uznesenie hlasovalo 7 zo 7 prítomných členov RŠP. 

 

Príloha: prezenčná listina z online zasadnutia v Teams 

 

V Bratislave, 13. 1. 2022 

      

       Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. 

                       Predseda RŠP 

 


