
Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu 

Študijný program Informačné štúdiá – 2. stupeň 

Online schôdza – Teams, 11. 1. 2022 o 10:30 

 

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. Zdôraznil, že 

na rozdiel od bakalárskeho programu IŠ magisterský stupeň neposkytuje dostatočný 

priestor na striktné oddelenie špecializácií, a preto sa od tohto prístupu na 

magisterskom stupni upustilo. Študenti však majú k dispozícii širokú škálu PV 

predmetov, ktoré pokrývajú základné dimenzie odboru – informačný manažment, 

dejiny knižnej kultúry i verejné knižnice. 

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

akceptované. Najmä: 

o 2.3.1 Doplniť do obsahovej štruktúry programu PV predmet Informačná etika 

– informačný list už spracovala prof. Steinerová. 

o 2.3.2 Doplniť do opisu ŠP medzi kompetencie absolventa formuláciu 

„koordinovať a zabezpečovať informačnú podporu vedeckých procesov s 

aplikáciou princípov otvorenej vedy“. 

o 2.3.3 Doplniť do opisu ŠP v bode 7d aj učiteľov profilových predmetov, spolu 

s predmetmi, ktoré vyučujú. 

 

Uznesenie: 

Rada študijného programu súhlasí s návrhom štruktúry aj opisu študijného programu – po 

zapracovaní 3 pripomienok, ktoré sú uvedené v rámci bodov 2.3.1 – 2.3.3. Za toto uznesenie 

hlasovalo 7 zo 7 prítomných členov RŠP. 

 

Príloha: prezenčná listina z online zasadnutia v Teams 

 

V Bratislave, 11. 1. 2022 

      

       Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

                       Predseda RŠP 

 


