
Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu Taliansky jazyk a kultúra (v 

kombinácii), študijný odbor Filológia  

 

Dátum konania: 12. 1. 2022 o 10.00 hod.  

Miesto konania: zasadnutie sa konalo prostredníctvom online platformy MS Teams 

 

Prítomní:  

 

Doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. 

Doc. Mgr. Pavol Štubňa, PhD. 

Doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD. 

Mgr. Miroslava Vallová 

Bc. Dominika Štefunková 

 

Program:  

 

1. Otvorenie, prezentácia programu zasadnutia, schválenie programu zasadnutia  

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

bakalársky stupeň  

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

magisterský stupeň  

4. Vyjadrenia zamestnávateľa  

5. Hlasovanie o opisoch ŠP 

6. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril doc. Šuša, ktorý privítal členov Rady ŠP. Poďakoval sa všetkým 

kolegom zo sekcie talianskeho jazyka KRO FiF UK za doterajšiu činnosť na tvorbe 

akreditačného spisu a vysvetlil zmysel a funkciu Rady ŠP. Všetci prítomní odsúhlasili 

program zasadnutia. 

2. Členovia Rady ŠP prerokovali návrh študijného programu Taliansky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) – bakalársky stupeň. K predloženému návrhu neboli vznesené 

pripomienky.   



3. Členovia Rady ŠP prerokovali návrh študijného programu Taliansky jazyk a kultúra (v 

kombinácii) – magisterský stupeň. V následnej diskusii odzneli nasledujúce 

pripomienky: 

- v magisterskom stupni by bolo potrebné zvýšiť počet hodín talianskej literatúry. 

Riešenie: Vzhľadom na doterajší rozsah hodín (aj vo vzťahu k druhému 

aprobačnému predmetu) už nie je vhodné zasahovať do navrhovaného programu, je 

však možné rozšíriť ponuku predmetu/predmetov so zameraním na literatúru 

v rámci voliteľných predmetov 

- v rámci študijných programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, vrátane 

programu taliansky jazyk a kultúra, je výrazný počet hodín spoločného základu. 

Bolo by vhodné znížiť študijnú zaťaženosť bloku spoločného základu, prehodnotiť 

efektívnosť jednotlivých predmetov, inovovať ich (napr. ponúkaním predmetov, 

zameraných na informačné technológie, digitálne kompetencie, CAT nástroje, 

titulkovanie a podobne), resp. ich ponúkať v réžii katedry so zameraním na 

talianistiku (napr. nie rétorika všeobecne, ale talianska rétorika) a podobne. 

 

4. Mgr.  Miroslava Vallová ako expertka z praxe a zástupkyňa zamestnávateľov podporila 

uvedený program (Bc., Mgr.) a súhlasila s jeho zaslaním na akreditáciu. Na základe jeho 

absolvovania získajú študenti kvalitné vzdelanie v oblasti talianskeho jazyka, literatúry, 

prekladu, tlmočenia a reálií. Ide o kvalitný program, ktorý v kombinácii s ďalším 

cudzím jazykom (najmä angličtinou) umožní absolventom uplatniť sa na pracovnom 

trhu.  

 

5. Hlasovanie o bakalárskom študijnom programe: 

Prítomní – 5, za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

Členovia Rady ŠP schválili navrhovaný materiál. 

 

Hlasovanie o magisterskom študijnom programe: 

Prítomní: 5, za – 5, proti – 0. zdržal sa – 0.   

Členovia Rady ŠP schválili navrhovaný materiál. 

 

Členovia rady sa jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh úpravy študijného 

programu taliansky jazyk a kultúra (bakalársky a magisterský 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 predsedu Rady 



študijného programu Taliansky jazyk a kultúra doc. PhDr. Ivana Šušu, PhD., aby návrh úpravy 

predložil na prerokovanie Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

 

6. Doc. Šuša poďakoval všetkým členom Rady ŠP za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

                                                 doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D., v . r.  

                                                 predseda Rady študijného programu Taliansky jazyk a kultúra 

 

 

 

 Zapísal: doc. Ivan Šuša, PhD., v. r.. 

 Overila: Mgr. Miroslava Vallová, v. r.  


