
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

muzikológia (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

29. 04. 2022, 10:30 – 11:15 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams)  

 

Prítomní: 

Prof. PhDr. Yvetta Kajanová, CSc., (hlavná zodpovedná osoba, predsedníčka rady študijného programu)., prof. 

PhDr. Marta Hulková, CSc, doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., Dr. Marcus Zagorski, PhD., Mgr. Jana Belišová, PhD. 

– ospr., Mgr. Branko Ladič, PhD. (vedúci katedry) – ospr., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. – ospr.  

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Prerokovanie hodnotiacej správy študijných programov bakalárskeho a magisterského študijného programu 

muzikológia AR FiFUK.  

3. Prerokovanie pripomienok AR FiFUK, hodnotiacej správy študijných programov týkajúcej sa obsahu 

informačných listy bakalárskeho a magisterského študijného programu.  

4. Zapracovanie opráv a pripomienok AR FiFUK k opisu študijného programu bakalárskeho a magisterského 

študijného programu. 

5. Schválenie úprav študijných programov. 

6. Záver zasadnutia. 

 

1. Schôdzu viedla predsedníčka rady študijného programu prof. Mgr. Yvetta Kajanová, CSc., 

ďalej sa schôdze zúčastnili prof. PhDr. Marta Hulková, CSc., spolugarantka; doc. PhDr. Jana 

Bartová, PhD., spolugarantka; Dr. Marcus Zagorski, spolugarant, Mgr. Jana Belišová, PhD., 

Mgr. Branko Ladič, PhD. (vedúci katedry), doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD, spolugarant – boli 

ospravedlnení, avšak hovorili sme s nimi telefonicky a nasledne prebehla komunikacia cez 

emialove spravy. 

2. Boli prerokované pripomienky AR FiFUK k študijnému programu, v ktorom sa dohodli 

členovia pracovnej skupiny, že v bakalárskom programe opravia počet kreditov na 26, ktorý sa 

do Opisu študijného plánu zrejme dostal omylom (úloha doc. Janka Bartová), rovnako je chyba 

v študijnom pláne a v systéme AIS, ktorý opraví študijná poradkyňa Mgr. Jana Belišová.  

3. Obsah informačných listov v predmete Seminár zo systematickej muzikológie (bo, mo) 

opraví doc. Janka Bartová. Bolo potrebné doplniť odporúčanú literatúru.  

4. Oprava Opisu študijného programu bola sprístupnená prostredníctvom MS Teams.  

5. Na záver sa členovia rady jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh úpravy 

študijného programu muzikológia (bakalársky a magisterský stupeň), muzikológia-

etnológia (bakalársky stupeň) a podľa ustanovení čl. 35. ods. 2 Vnútorného predpisu č. 

23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

Komenského v Bratislave poverujú predsedníčku Rady študijného programu muzikológia prof. 

Yvettu Kajanovú, CSc., aby opravu predložila prodekanovi FiFUK, prof. Miloslav Vojtech, 

PhD. 

6. Prof. Kajanová sa poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila zasadnutie 

rady študijného programu. 

 

 

Prílohy:  prezenčná listina 

V Bratislave, 29. 04. 2022 

 

Zapísala: Y. Kajanová                                   Prof. Yvetta Kajanová, CSc. 



predsedníčka Rady študijného programu 

muzikológia 
 

 

 

 


