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Zápisnica 
z riadneho zasadnutia Akreditačnej rady FSEV UK dňa 13.07.2022 

(online prostredníctvom aplikácie MS Teams 09:00hod) 
 
 
Prítomní: 
Mgr. Danijela Jerotijevic, PhD. 
Mgr. Bibiana Wertlen -študentka 
doc. Ing. Eduard Hozlár, CSc. 
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. 
Mgr. Zuzana Miškóciová (zastupujúca tajomníčka) 
 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia.  
Odsúhlasenie poverenia dočasne viesť  administratívnu agendu. 

2. Posúdenie a odsúhlasenie návrhu na úpravu a doplnenie študijných programov Sociálna 
a pracovná psychológia, bakalársky stupeň štúdia v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 

3. Posúdenie a schválenie zmien návrhu na úpravu študijných programov Sociálna a pracovná 
psychológia, magisterský stupeň štúdia. 

4. Záver zasadnutia. 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

V nadväznosti na úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia Bc. Zuzany Hozlárovej, členky 
AR FSEV UK za študentky a študentov, zároveň predsedníčky AR FSEV UK bolo prítomným 
členkám a členom AR FSEV UK navrhnuté, aby administratívnu agendu dočasne viedla 
zatupujúca tajomníčka Mgr. Z. Miškóciová.  
 
AR FSEV bez námietok jednohlasne súhlasila a poverila Mgr. Z. Miškóciová dočasným vedením 
administratívnej agendy. Následne Mgr. Miškóciová otvorila zasadnutie rady, privítala jej členky 
a členov. Rovnako privítala aj novú členku AR FSEV UK Mgr. Bibianu Wertlen, ktorú v súlade 
s vnútorným systémom kvality na návrh študentskej časti AS FSEV UK vymenovala dekanka 
FSEV UK Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. za študentskú zástupkyňu v AR FSEV UK vzhľadom 
na ukončenie mandátu Bc. Zuzany Hozlárovej .  
 
Mgr. Z. Miškóciová odprezentovala plánovaný program zasadnutia a uistila sa, že všetky 
podklady k zasadnutiu členky a členovia AE FSEV UK obdržali a mali dostatočný priestor na ich 
preštudovanie.  Vzhľadom na fakt, že neboli poslané podklady na prerokovanie doktorandského 
študijného programu Sociálna antropológia a posúdenie zosúladenia so štandardmi kvality pre 
príslušný stupeň štúdia tento bod programu podľa pozvánky vypadáva.  

 
2. Posúdenie návrhu na úpravu a doplnenie študijných programov Sociálna a pracovná 

psychológia, bakalársky stupeň štúdia v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 
 



 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta sociálnych  

a ekonomických vied 

Mlynské luhy 4  

821 05  Bratislava 

Akreditačná rada FSEV UK 

 

 

 

 

www.uniba.sk 

 

AR FSEV UK prerokovala predložený návrh na úpravu študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia, bakalársky stupeň štúdia v slovenskom jazyku, zároveň aj úpravu študijného 
programu Sociálna a pracovná psychológia, bakalársky stupeň štúdia v anglickom jazyku, a to 
doplnením povinného predmetu Organizačná a pracovná psychológia. Úprava je z dôvodu 
rozšírenia obsahu podľa profilového zamerania študijného programu ako aj zabezpečujúcej 
vyučujúcej . 
Rovnako AR FESV UK prerokovala aj návrh na doplnenie ponuky povinne voliteľných predmetov 
o dva nové predmety: Prezentačné zručnosti, Psychológia náboženstva.  
 
Členky a členovia AR FESV UK poukázali na viaceré administratívne nedostatky/preklepy 
v predložených návrhoch, ako napríklad nesprávne vyplnené  šablóny, resp. časti jednotlivých IL. 
Zároveň sa však zhodli v názore, že po odstránení týchto nedostatkov odporúčajú predložiť 
návrh AR UK a hlasovali o predložených návrhoch.  
 
Uznesenie č. 1:  
AR FESV UK schvaľuje úpravu bakalárskeho študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia v slovenskom jazyku doplneného o povinný predmet Organizačná a pracovná 
psychológia.  
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -   –   uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 2:  
AR FESV UK schvaľuje úpravu bakalárskeho študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia v anglickom jazyku o povinný predmet Organizačná a pracovná psychológia. 
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -  –   uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 3:  
AR FESV UK schvaľuje doplnenie ponuky povinne voliteľných predmetov o dva nové: 
Prezentačné zručnosti, Psychológia náboženstva do študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia v slovenskom jazyku.  
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -  –   uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 4:  
AR FESV UK schvaľuje doplnenie ponuky povinne voliteľných predmetov o dva nové: 
Prezentačné zručnosti, Psychológia náboženstva do študijného programu Sociálna a pracovná 
psychológia v anglickom jazyku.  
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -    –   uznesenie bolo schválené 
 

 
3. Posúdenie a schválenie navrhovaných zmien na úpravu študijných programov Sociálna 

a pracovná psychológia, magisterský stupeň štúdia. 
 
AR FSEV UK prerokovala predložené nasledovné návrhy zmien na úpravu študijného programu 
Sociálna a pracovná psychológia v magisterskom stupni štúdia: 
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I. Zmena povinného predmetu zo Sociálna a morálna psychológia v 1. semestri štúdia (nie 
je profilový predmet) na predmet Psychodiagnostika detí a dospelých  

II. Zmena názvu a obsahu povinného predmetu v 2. semestri štúdia z Psychodiagnostika 
a psychometria na Psychodiagnostika dospelých, a to z dôvodu prehĺbenia obsahu 
v oblasti psychodiagnostiky zvlášť pre osobitné vekové kategórie  

III. Doplnenie ponuky povinne voliteľných predmetov o tri nové: Projektový manažment, 
Nábor a výber zamestnancov, Manažovanie odmien v organizácii 

Členky a členovia AR FESV UK poukázali na drobné preklepy; na fakt, že predkladané 
dokumenty nie sú pripravené v rodovo korektnom jazyku (Vnútorný predpis č.3/2022 Smernice 
rektora UK BA https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_03.pdf ); že IL požadujú 
do budúcnosti predkladať nie v skrátenej verzii a zároveň členky a členovia AR FESV UK 
upozornili na fakt, že v zmysle Vyhlášky o kreditovom štúdiu nemôžu nižšie predmety nahradiť 
vyššie (t.j. že dva výberové predmety nemôžu nahradiť jeden PV).  Po odstránení týchto 
nedostatkov odporúča AR FESV UK predložiť návrh AR UK.  AR FESV UK hlasovala nasledovne: 

 
Uznesenie č. 5:  
AR FESV UK schvaľuje zmenu v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia, 
magisterský stupeň štúdia v rozsahu zmeny povinného predmetu zo Sociálna a morálna 
psychológia v 1. semestri štúdia na predmet Psychodiagnostika detí a dospelých.  
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -    –   uznesenie bolo schválené 

 
Uznesenie č. 6:  
AR FESV UK schvaľuje zmenu v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia, 
magisterský stupeň štúdia v názve a obsahu povinného predmetu v 2. semestri štúdia z 
Psychodiagnostika a psychometria na Psychodiagnostika dospelých.  
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -    –   uznesenie bolo schválené 
 
Uznesenie č. 7:  
AR FESV UK schvaľuje doplnenie ponuky povinne voliteľných predmetov o tri nové: Projektový 
manažment, Nábor a výber zamestnancov, Manažovanie odmien v organizácii v študijnom 
programe Sociálna a pracovná psychológia, magisterský stupeň štúdia. 
Hlasovanie o uznesení:  
za – 4/  proti –  / zdržal sa –  / nehlasoval -    –   uznesenie bolo schválené 

 
4. Záver zasadnutia 

Mgr. Z. Miškóciová poďakovala členkám a členom  za ich operatívny prístup k plánovanému 
programu zasadnutia, za čas ktorý k jednotlivým bodom programu venovali, informovala že 
odsúhlasené výstupy budú ďalej predložené Akreditačnej rade UK a popriala všetkým 
zúčastneným pekné leto.  

 
 
Zapísala: Mgr. Z. Miškóciová  
Overila: Mgr. Bibiana Wertlen   

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_03.pdf

