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Zápisnica 

z hlasovania Akreditačnej rady FSEV UK per rollam dňa 06.07.2022 
 
 
 
Členky a členovia Akreditačnej rady FSEV UK: 
Mgr. Danijela Jerotijevic, PhD. 
PhDr. Renáta Margitfalviová  
Mgr. Bibiana Wertlen (od 01.07.2022) – študentka  
Hana Bilíková –  študentka 
doc. Ing. Eduard Hozlár, CSc. 
doc. Mgr. Peter Spáč, PhD. 
Mgr. Juraj Marušiak, PhD. 
Mgr. Zuzana Miškóciová (zastupujúca tajomníčka) 
 
Všetkým členkám a členom Akreditačnej rady FSEV UK bol elektronicky doručený návrh dekanky 
FSEV UK doc. JUDr. PhDr. Lucii Mokrej, PhD. na vyjadrenie súhlasu so zrušením študijného programu 
Verejná politika, doktorandský študijný program, denná a externá forma, k dátumu 31.8.2022. 
 

Návrh na zrušenie študijného programu Verejná politika, doktorandský študijný program, denná a 
externá forma, predložila dekanka z dôvodu, že fakulta nebude tento študijný program zosúlaďovať, 
nakoľko v rámci procesu zosúlaďovania bol predložený doktorandský študijný program Európske 
štúdiá a politiky, v študijnom odbore Politické vedy. Aj vzhľadom k požiadavke zabezpečenia kvality 
programu, ako aj počtu zapísaných  študentov a študentiek študujúcich na tomto programe, Rada 
študijného programu Európske štúdiá a politiky nepovažuje aktuálne za efektívne mať 2 
doktorandské  študijné programy v 1 odbore. V súčasnosti na uvedenom št. programe je zapísaný len 
1 študent, a to z dôvodu jeho mobility na zahraničnej univerzite: tento študent po uznaní výsledkov 
z mobility má záujem o zmenu št. programu na EŠP, ako učinili ostatní študenti a študentky zapísaní 
v danom programe vo februári 2022. Uvedený študent predložil 1.7.2022 potvrdenie o úspešnom 
ukončení mobility a po spracovaní uznania výsledov môže zmeniť študijný program, t.j. k uvedenému 
dátumu nebude na št. programe dVP zapísaný žiaden študent/ka.  
 
Z dôvodu dovolenkového obdobia hlasovanie za vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu so zrušením 
študijného programu Verejná politika, doktorandský študijný program, denná a externá forma, 
k dátumu 31.8.2022. prebehlo formou per-rollam na adresu zastupujúcej tajomníčky. 
 
AR FSEV UK  hlasovala o schválení návrhu zrušiť študijný program Verejná politika, doktorandský 
študijný program, denná a externá forma, k dátumu 31.8.2022. 
 

 
Uznesenie č. 1:  
AR FSEV UK schvaľuje návrh zrušenia študijného programu Verejná politika, doktorandský študijný 
program, denná a externá forma, k dátumu 31.8.2022 
 
Hlasovanie o uznesení:  
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za – 6 /  proti –0  / zdržal sa – 0 / nehlasoval - 1 – uznesenie bolo schválené 
 

Výstup z tohto hlasovania bude predložený Akreditačnej rade UK. 
 
Podkladové materiály ako aj hlasovacie lístky sú archivované na Študijnom oddelení Dekanátu FSEV 
UK u zastupujúcej tajomníčky AR FSEV UK.  

 
 
Dňa 06.07.2022 
Zapísala: Mgr. Z. Miškóciová  
Overila: Mgr. Bibiana Wertlen   
 
 

  
 

 

 


