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Zápisnica zo zasadnutia  Rady študijného programu Francúzsky jazyk 
a kultúra (v kombinácii), študijný odbor Filológia 

 
 
Dátum konania: piatok  10. 12. 2021 
Miesto konania: zasadnutie sa konalo prostredníctvom online platformy MS Teams  
 

Prítomní: 
Prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba)  
Doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc.  
Mgr. Stanislava Moyšová, PhD.  
Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.  
Mgr. Silvia Rybárová, PhD.(zástupkyňa  zamestnávateľov – Ústav svetovej literatúry SAV)  
Mgr. Marianna Uherková (zástupkyňa študentov) 

 
Program: 

1. Otvorenie, prezentácia programu zasadnutia, schválenie programu zasadnutia 

2. Prerokovanie opisu študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) – 

bakalársky stupeň 

3. Prerokovanie opisu študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) – 

magisterský stupeň 

4. Vyjadrenia zamestnávateľov  

5. Uplatnenie absolventov: prognóza, výsledky prieskumu 

6. Agenda  - vyhlášky, kritériá a iné dokumenty FiF UK a UK v Bratislave 

7. Rôzne 

8. Záver a hlasovanie o opisoch ŠP 

 

 

Rada študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) sa stretla v plnom počte 
a prerokovala materiály týkajúce sa novej akreditácie, resp. reakreditácie študijného programu.   
 
Zasadnutie otvorila prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc., hlavná zodpovedná osoba sa študijný  
program. Predstavila jednotlivé body programu zasadnutia; program v pôvodnom znení  
odsúhlasili všetky členky RŠP. 
 
Členky RŠP mali materiál k bodu 2 a 3 k dispozícii vopred. Skonštatovali, že jeho znenie možno 
prijať: opisy bak. a mgr. stupňa študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 
vychádzajúz upraveného konceptu už prebiehajúceho programu so špecializáciou prekladateľstvo 
a tlmočníctvo. V opise sa aktualizovali časti podľa kritérií Vnútorného hodnotenia FiF UK a UK, 
zosúladil sa text opisu s opisom jadra študijného odboru Filológia, aktualizoval sa  zoznam 
absolventov ŠP a doplnili sa vyjadrenia zamestnávateľov k programu a schopnosti absolventov 
uplatniť sa na pracovnom trhu. Zástupkyňa zamestnávateľov ani zástupkyňa študentov nemali 
vecné pripomienky ku koncepcii študijného  programu. 
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Diskusia v bode 4 k vyjadreniam zamestnávateľov smerovala k zabezpečeniu rovnováhy medzi 
vyjadreniami k oblastiam pracovného trhu v rámci vydavateľstiev, tlmočníckych agentúr, 
pedagogickej praxe a pokračovania v DŠ (spoločný program s ÚSvL SAV). 
 
Od tejto témy sa odvíjala aj diskusia k bodu 5 o uplatnení absolventov ŠP Francúzsky jazyk a kultúra 
(v kombinácii), pričom sa ukázalo, že ponúkané vzdelanie a zameranie ŠP napomáha tomu, aby si 
absolventi našli prácu vo vyštudovanom odbore. V rámci bodu 5 sa diskutovalo aj o výsledkoch 
najnovšieho  prieskumu zamestnanosti absolventov FiF UK.  
 
V bode 6 upozornila K. Bednárová na potrebu sledovať dokumenty FiF UK a UK v Bratislave 
týkajúce sa zosúladenia kritérií a podmienok akreditácie študijných programov. 
 
V bode 7 sa diskutovalo o aktuálnych problémoch týkajúcich sa  prebiehajúceho programu 
v súvislosti s dištančným vyučovaním. 
 
Na záver v bode 8 členky  Rady študijného programu Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 
jednomyseľne odhlasovali znenie opisov ŠP pre oba stupne. 
 
 
 
 

Zapísala: Katarína Bednárová 
 
 
 
Bratislava, 10. 12. 2021 


