
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Sociológia (1. stupeň jednoodborový a v kombinácii, magisterský a doktorandský stupeň)  

27. 1. 2022, 16.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

Prítomní: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za ŠP sociológia 

v prvom stupni - jednoodborová a v kombinácii); prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. (hlavná 

zodpovedná osoba za ŠP sociológia v druhom a treťom stupni); doc. PhDr. Dušan Janák, PhD.; 

Mgr. Roman Džambazovič, PhD.; Mgr. Daniel Gerbery, PhD. ; Mgr. Martin Slosiarik (zástupca 

zamestnávateľov); Mgr. Jakub Hankovský (zástupca študentov) 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie dokumentácie bakalárskeho stupňa študijného programu sociológia - 

štruktúry študijných plánov (jednoodborového a v kombinácii), informačných listov 

predmetov a opisu študijného programu 

3. Prerokovanie dokumentácie magisterského stupňa študijného programu sociológia - 

štruktúry študijného plánu, informačných listov a opisu študijného programu 

4. Prerokovanie dokumentácie doktorandského  stupňa študijného programu sociológia - 

štruktúry študijného plánu, informačných listov a opisu študijného programu 

5. Prerokovanie pripomienok a návrhov týkajúcich sa študijných programov 

6. Schválenie študijných programov 

7. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu sociológia otvoril prof. Ján Sopóci, ktorý ho 

zvolal z poverenia dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

podľa ustanovení čl. 25. ods. 1 Vnútorného predpisu č. 21/2021 Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského 

v Bratislave. Privítal všetkých členov rady a oboznámil ich s programom zasadnutia, 

ktorý členovia rady následne schválili. 

 

2. Na úvod informoval predseda rady ŠP o širšom kontexte pôsobenia rady ŠP - novom 

modeli procesu akreditácie v rámci zavádzania systému kvality vzdelávania na VŠ 

a úlohách rady ŠP. Potom garantka bakalárskeho stupňa študijného programu 

sociológia prof. Lubelcová  prezentovala koncepciu profilu bakalárskeho stupňa štúdia 

a jeho základné piliere v kontexte štruktúry navrhovaného študijného plánu. Následne 

sa členovia rady vyjadrili k dokumentácii ŠP. Všetci vyjadrili podporu koncepcii 

profilu a obsahu študijného programu sociológia, a to tak jednoodborového ŠP, ako aj 

v kombinácii s filozofiou. Ocenili prepojenie kontinuity obsahu ŠP a inovácií, ktoré sa 

týkajú spôsobu vzdelávania a vzájomného prepájania predmetov. Doc. Janák odporučil 

zdôrazniť tieto skutočnosti v opise študijného programu. Mgr. Slosiarik navrhol zaradiť 

do opisu ŠP aj možnosť uplatnenia absolventov v európskych štruktúrach a v oblastiach 

verejných politík. Spolu s Mgr. Hankovským odporúčali rozšíriť obsahy predmetov 

štatistického spracovania dát o ďalšie, v aktuálnej výskumníckej praxi využívané 

počítačové programy a softvéry. 

  



3. Prof. Sopóci prezentoval koncepciu a základnú štruktúru navrhovaného magisterského 

stupňa ŠP sociológia a vyzval členov rady, aby sa vyjadrili k dokumentácii programu. 

Členovia rady podporili obsahovú orientáciu programu, zameranú na prehlbovanie 

teoretickej a metodologickej pripravenosti absolventov spojenej so štruktúrovanou 

ponukou sociologických špecializácií. Práve v oblasti špecializácií odporúčali posilniť 

prepojenia na praktické projekty v spolupráci s externými zamestnávateľskými 

organizáciami. 

 

4. Prof. Sopóci informoval o situácii týkajúcej sa prípravy doktorandského stupňa štúdia 

odboru. Priblížil i proces prípravy kritérií pre garanciu doktorandských stupňov štúdia 

na fakulte, ktorý ešte nie je uzavretý. Potom prezentoval zameranie a obsah tretieho 

stupňa ŠP sociológia a vyzval k diskusii o pripravených dokumentoch študijného 

programu. K navrhovanej dokumentácii ŠP členovia rady nemali pripomienky. 

 

5. Rada študijného programu sociológia sa uzniesla, že hlavné zodpovedné osoby 

študijných programov zapracujú vznesené námety do opisu študijných programov na 

bakalárskom a magisterskom stupni. 

 

6. Členovia rady jednohlasne odsúhlasili dokumentáciu jednotlivých stupňov študijného 

programu sociológia a podľa ustanovení čl. 35. ods. 2 Vnútorného predpisu č. 21/2021 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

Komenského v Bratislave poverujú predsedu Rady študijného programu sociológia 

prof. PhDr. Jána Sopóciho, PhD., aby návrh predložil na prerokovanie Akreditačnej 

rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

7. Prof. Sopóci poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie rady 

študijného programu. 

 

 

 

V Bratislave 27. 1. 2022 

 

 

 

Zapísala: prof. Gabriela Lubelcová, PhD.   

 

 

................................................................... 

         prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. 

            predseda RŠP sociológia 

                       
 

 

 

 


