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Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Akreditačnej rady FSEV UK dňa 13.04.2022 

(online prostredníctvom aplikácie MS Teams) 
 
 
 
Prítomní: 
Zuzana Hozlárová – predsedníčka rady za študentov  
Mgr. Danijela Jerotijevic, PhD. 
PhDr. Renáta Margitfalviová  
Hana Bilíková - študentka 
doc. Ing. Eduard Hozlár, CSc. 
doc. Mgr. Peter Spáč, PhD. 
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. 
Mgr. Zuzana Miškóciová (zastupujúca tajomníčka) 
 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Posúdenie zosúladenia študijných programov so štandardmi kvality a ich schvaľovanie 

2.1.bakalárske študijné programy  - sociálna antropológia 
2.2. magisterské študijné programy - sociálna antropológia 

3. Schvaľovanie zmeny akreditovaného študijného programu Psychológia zdravia  
4. Schvaľovanie zrušenia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia  - doktorandský 

št. program.  
5. Záver zasadnutia 

 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

Predsedníčka AR FSEV UK otvorila zasadnutie rady, privítala jej členov.  Na úvod predsedníčka 
zhrnula výstupy z posledného zasadnutia Akreditačnej rady FSEV UK (AR), odprezentovala 
plánovaný program stretnutia a uistila sa, že všetky podklady k zasadnutiu členovia rady obdržali 
a mali dostatočný priestor na ich naštudovanie.  

 
 
2. Posúdenie zosúladenia študijných programov so štandardmi kvality a ich schvaľovanie 

AR prerokovala návrhy študijných programov, ktoré jej predložila komisia pre návrh a tvorbu 
študijných programov. Členom rady boli včas poskytnuté akreditačné spisy (v rozsahu : opis 
študijného programu, študijný plán, vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky 
zodpovedných osôb za študijný program, informačné listy predmetov, vnútornú hodnotiacu 
správu študijného programu a výstupy tvorivej činnosti zodpovedných osôb). AR posudzovala 
zosúladenie študijných programov so štandardmi kvality vysokoškolského vzdelávania. 

2.1.   AR FSEV UK prerokovala zosúladenie študijného programu Sociálna antropológia, I. 
stupeň, študijný odbor Sociológia a sociálna antropológia, ktorý jej predložila komisia pre 
návrh a tvorbu študijného programu. 
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2.2. AR FSEV UK prerokovala zosúladenie študijného programu Sociálna antropológia, II. 
stupeň, študijný odbor Sociológia a sociálna antropológia, ktorý jej predložila komisia pre 
návrh a tvorbu študijného programu. 

Členovia rady sa zhodli v názore, že program predložený na akreditáciu spĺňa požadované 
štandardy a odporúča ho predložiť na akreditáciu bez pripomienok. 
 
AR FSEV UK následne hlasovala o schválení návrhu študijného programu Sociálna antropológia. 
 
Uznesenie č. 1:  
AR FSEV UK schvaľuje návrh študijného programu Sociálna antropológia, prvého stupňa a 
Sociálna antropológia, druhého stupňa.  
 
Hlasovanie o uznesení:  
za – 6/  proti – / zdržal sa – 0 / nehlasoval - 1 – uznesenie bolo schválené 
 
 

3. Schvaľovanie zmeny akreditovaného študijného programu Psychológia zdravia  
AR FSEV UK prerokovala žiadosť o zmenu akreditovaných študijných programov – v rozsahu 
úpravy študijného plánu a rozdelenie povinného predmetu na dva semestre. Zmena sa týka 
študijných programov  
Psychológia zdravia, slovenský jazyk, denná forma 
Psychológia zdravia , slovenský jazyk, externá forma,  
Health Psychology, English language, internal form a  
Health Psychology, English language, external form. 
 
AR poukázala na rozsiahlu problematiku a preto považuje predloženú zmenu za opodstatnenú.  
 
Uznesenie č. 2:  
AR FSEV UK schvaľuje úpravu v študijnom pláne a rozdelenie povinného predmetu 
v akreditovaných študijných programoch Psychológia zdravia, slovenský jazyk, denná forma, 
Psychológia zdravia , slovenský jazyk, externá forma, Health Psychology, English language, 
internal form a Health Psychology, English language, external form v predloženom rozsahu.  
 
Hlasovanie o uznesení:  
za – 6/  proti – / zdržal sa – 0 / nehlasoval - 1 – uznesenie bolo schválené 

 
 

4. Schvaľovanie zrušenia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia  - 
doktorandský št. program 
AR FSEV UK prerokovala žiadosť o zrušenie študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia, doktorandský študijný program, denná a externá forma. Z diskusie o dôvodoch 
zrušenia vyplynul aj fakt, že v súčasnosti na študijnom programe nie sú zapísaní žiadni študenti.  

 
Uznesenie č. 3:  
AR FSEV UK schvaľuje zrušenia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia  - 
doktorandský št. program.  
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Hlasovanie o uznesení:  
za – 6/  proti – / zdržal sa – 0 / nehlasoval - 1 – uznesenie bolo schválené 

 
 
5. Záver zasadnutia 

Predsedníčka AR FSEV UK poďakovala členom rady za ich operatívny prístup k plánovanému 
programu zasadnutia, za čas ktorý k jednotlivým bodom programu venovali, informovala že 
odsúhlasené výstupy budú ďalej predložené na akreditáciu a zasadnutie ukončila. 

 
 

 
Zapísala: Mgr. Z. Miškóciová  
Schválila: Zuzana Hozlárová  
 
 

 
    Zuzana Hozlárová 
predsedníčka AR FSEV UK  

 
 

 

 


