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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomický vied (ďalej len FSEV UK) vydáva po prerokovaní 
Akademickým senátom FSEV UK dňa 16.2.2021 a po schválení Vedeckou radou FSEV UK dňa 
23.2.2021 v súlade s § 30, ods. 1 písm. b) v spojení s §33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z.z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento 
vnútorný predpis 2/2021, ktorým sa upravujú pravidlá navrhovania, schvaľovania, 
monitorovania a rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality  na FSEV UK:  
 

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia  

1.1. Tento vnútorný predpis upravuje pravidlá navrhovania, schvaľovania, monitorovania a 
rušenia študijných programov a zabezpečenie systému kvality  na FSEV UK, vrátane 
zriadenia dočasnej akreditačnej rady FSEV UK a jej pôsobnosti.  

1.2. Pravidlá navrhovania, schvaľovania, monitorovania a rušenia študijných programov 
a pravidlá zriadenia dočasnej akreditačnej rady FSEV UK sú súčasťou vnútorného systému 
kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Článok 2 
Pravidlá navrhovania študijných programov 

 
2.1.  Návrh študijného programu vypracováva Návrhová komisia. Návrhovú komisiu tvorí hlavná 

zodpovedná osoba a osoby zodpovedné za študijný program.  
2.2. Návrhovú komisiu menuje dekanka fakulty z osôb, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky 

a požiadavky tvorivej činnosti na riadne zabezpečenie študijného programu.  
2.3. Hlavná zodpovedná osoba je zodpovedná za návrh, rozvoj a kvalitu študijného programu 

a v rámci delegovaných právomocí je zodpovedná za predloženie návrhu, ktorý spĺňa 
najmenej minimálne požiadavky podľa Štandardov študijného programu, a to v časti 
požiadaviek na obsah študijného programu podľa kritériá SP 2.5.1 (obsahová zhoda 
študijného programu podľa požiadaviek študijného odboru) ako aj personálneho obsadenia 
zodpovedného za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu 
podľa kritériá SP 2.3.2  

2.4. Návrhová komisia zapojí do prípravy návrhu študijného programu zástupcu/kyňu študentov 
a študentiek v študijnom programe, zástupcu/kyňu zamestnávateľov v danom programe a 
prípadne ďalšie zainterestované strany (napr. absolventky a absolventov).  

 
1 Kritérium SP 2.5. Študijný program je priradený k študijnému odboru a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody 
s príslušným študijným odborom. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo ak 
ide o interdisciplinárne štúdiá, je študijný program priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená 
miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi. 
2 Kritérium SP 2.3. Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného 
programu. 



2.5. Návrhová komisia vypracuje dokumentáciu požadovanú pre hodnotenie študijného 
programu a posúdenie plnenia Štandardov pre študijný program, a to spôsobom a v rozsahu 
stanovenom Štandardmi pre študijný program.  

2.5. Návrhová komisia prostredníctvom hlavnej zodpovednej osoby predkladá Návrh študijného 
programu s prílohami a zápisnicou z prerokovania Dočasnej akreditačnej rade FSEV UK, 
zriadenej podľa článku 3 tohto vnútorného predpisu, na kontrolu podľa Štandardov pre 
študijný program a schválenie návrhu študijného programu, v dostatočnom časovom 
predstihu.   

 
Článok 3 

Dočasná akreditačná rada FSEV UK a pravidlá schvaľovania študijných programov  
 
3.1. Dočasná Akreditačná Rada FSEV UK (ďalej len „DAR FSEV UK“) je dočasným orgánom FSEV 

UK pre zabezpečenie hodnotenia nových predkladaných študijných programov v oblasti 
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na FSEV UK. 

3.2. Hlavným poslaním DAR FSEV UK je transparentné, spravodlivé, odborne fundované, 
objektívne a nezávislé posúdenie a prvostupňové schvaľovanie študijných programov na 
FSEV UK zmysle Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a Štandardov pre študijný program, uverejnených dňa 2. júla 2020 Slovenskou 
akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“). 

3.3. DAR FSEV UK je zriadená s časovým obmedzením, a to najneskôr do vytvorenia riadnej 
Akreditačnej Rady FSEV UK v rámci zosúladenia so Štandardov pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Štandardmi pre študijný program, 
uverejnených dňa 2. júla 2020 SAAVŠ.  

3.4. Do pôsobnosti DAR FSEV UK patrí: 
a) kontrola návrhov študijných programov podľa Štandardov pre študijný program,  
b) transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posúdenie a 

schvaľovanie študijného programu, v ktorom je zamedzenyý konflikt záujmov 
a možná zaujatosť; 

c) posúdenie súladu študijných programov so Štandardmi pre študijný program SAAVŠ; 
d) posúdenie skutočnosti, či študijné programy majú jasne špecifikovanú a 

komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním programu, ktorej 
úroveň zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa kvalifikačného rámca; 

e) posúdenie skutočnosti, či obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické 
očakávania zamestnávateľov; 

f) posúdenie skutočnosti, či študijné programy majú jasne špecifikovaný profil 
absolventa a v tomto rámci jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy 
vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, 
príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podaa príslušného 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi 
získajú vysokoškolské vzdelanie; 

g) posúdenie skutočnosti, či v študijných programoch je jednoznačne previazané 
vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti 
zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania; posúdenie 



skutočnosti, že študijné programy poskytujú študentom prenositel ňé spô sobilosti, 
ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom 
kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických 
spoločnostiach. 

3.5. Členov a členky DAR FSEV UK vymenúva a odvoláva dekanka FSEV UK na návrh Kolégia 
dekanky FSEV UK. Členovia a členky DAR FSEV UK sú iné osoby, ako osoby ktoré pripravujú 
návrhy študijných programov.  

3.6. Členmi a členkami DAR FSEV UK sú zástupcovia a zástupkyne akademickej obce FSEV UK, 
senior experti a expertky s výskumnou praxou v danej oblasti vzdelávania, zástupca/kyňa 
zamestnávateľov, zástupca/kyňa študentov a študentiek a zástupca/kyňa zo zahraničia, 
prípadne iné osoby zodpovedné za zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania.   

3.7. Predsedu/kyňu a podpredsedu/níčku DAR FSEV UK si spomedzi seba zvolia jednotliví 
členovia a členky na prvom zasadnutí. Činnosť DAR FSEV UK riadi zvolený/á predseda/níčka, 
ktorého/ú počas jeho/jej neprítomnosti zastupuje ním poverený/á podpredseda/níčka DAR 
FSEV UK. Predseda/níčka DAR FSEV UK zodpovedá za dodržiavanie vecného a časového 
harmonogramu. 

3.8.  DAR FSEV UK má najviac 7 členov/niek, súčasťou DAR FSEV UK je aj tajomník/čka, ktorý/á 
nemá hlasovacie právo. Členovia/členky DAR FSEV UK sú viazaní mlčanlivosťou o tých 
častiach predkladaných materiálov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov.3 

3.9. Prvé zasadnutie DAR FSEV UK zvolá dekanka FSEV UK. Ďalšie zasadnutie DAR FSEV UK 
následne podľa potreby zvolá jej predseda/níčka alebo z jeho/jej poverenie 
podpredseda/níčka na základe časového a vecného harmonogramu, alebo na návrh 
dekanky FSEV UK.  

3.10. DAR FSEV UK je uznášaniaschopná, ak sú prítomné aspoň 3/4 všetkých členov a členiek. Na 
prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina prítomných členov/niek DAR FSEV 
UK. Rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.   

3.11. Predseda/níčka DAR FSEV UK predkladá so súhlasom DAR FSEV UK Návrh na udelenie 
akreditácie študijného programu podľa §30 zákona č. 269/2018 Z.z. na DAR UK, v súlade 
s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave.  

 
Článok 4 

Pravidlá monitorovania a hodnotenia študijných programov 
 
4.1. FSEV UK priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a v prípade potreby upravuje 

študijné programy, a to na základe požiadaviek spätnej väzby zainteresovaných strán 
študijného programu.  

 
3 Napr. ustanovenia zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon vo vzťahu k výstupom tvorivej duševnej činnosti (napr. 
informačné listy) pre tých členov a členky DAR FSEV UK, ktorí nie sú v pracovno-právnom alebo obdobnom 
pracovnom vzťahu s FSEV UK; ale aj ustanovenia zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. vo vzťahu k osobným údajom osôb 
zodpovedných za študijný program a hlavnej zodpovednej osoby).  



4.2. Medzi nástroje monitorovania a hodnotenia patria pravidelné výsledky študentskej ankety, 
správa o vzdelávacej činnosti, správa o vedecko-výskumnej činnosti, správa o hospodárení a 
hodnotiace správy.  

4.3. Konkrétne indikátory hodnotenia kvality v rámci monitorovania a hodnotenia kvality 
študijných programov vypracuje Rada pre kvalitu FSEV UK.  

4.4. Za účelom monitorovania a hodnotenia kvality študijných programov FSEV UK vytvorí Radu 
pre monitorovanie a hodnotenie študijných programov, kde budú zastúpení/é členky 
a členovia Rady pre kvalitu FSEV UK, ktorí nie sú osobami zodpovednými za príslušný 
študijný program, zástupcovia a zástupkyne študentov a študentiek príslušného študijného 
programu a zástupcovia/kne zamestnávateľov a absolventov/tiek študijného programu.  

4.5. Radu pre monitorovanie a hodnotenie študijných programov menuje na základe kritérií 
podľa odseku 4.4 dekanka fakulty, na návrh hlavnej zodpovednej osoby príslušného 
študijného programu.  

4.6. Závery monitorovania a hodnotenia predkladá Rada pre monitorovanie a hodnotenie 
študijných programov najmenej 1x ročne hlavnej zodpovednej osobe za študijný program 
s odporúčaniami, napr. na úpravu študijného programu a Rade pre kvalitu FSEV UK na 
vedomie.  

4.7. Návrhy na úpravu študijných plánov v schválených študijných programoch, ktoré sú 
zosúladené so Štandardmi študijného programu podľa rozhodnutia SAAVŠ, na základe 
výsledkov monitorovania a hodnotenia prerokováva a schvaľuje DAR FSEV UK.   

 
Článok 5 

Pravidlá rušenia študijných programov 
 
5.1. Návrh na rušenie študijného programu predkladá Návrhová komisia alebo dekanka fakulty, 

ak:  
a) študijný program prestane spĺňať Štandardy pre študijný program,  
b) sa na študijný program v I. alebo II. stupni neotvorí z dôvodu nezapísania dva roky po 
sebe menej ako 10 študentov/tiek, 
c) v študijnom programe neukončí štúdium v štandardnej dĺžke štúdia menej ako 
polovica študentov zapísaných v príslušnom študijnom programe.  

5.2. DAR FSEV UK rozhodne o zrušení študijného programu a pri posudzovaní berie do úvahy 
Dlhodobý zámer FSEV UK.  

5.3. Rozhodnutie o zrušení študijného programu podľa ods. 5.1, písm. b) a c) je možné prijať iba 
vtedy, ak FSEV UK zabezpečí študentom a študentkám možnosť pokračovať v štúdiu 
v študijnom programe uskutočňovanom v rovnakom študijnom odbore na Univerzite 
Komenského v Bratislave alebo na inej vysokej škole.4  

 

 
4 §51a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  



Článok 6 
Záverečné ustanovenia  

 
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Vedeckou radou FSEV 
UK.  
 
 
V Bratislave, dňa 23.2.2021 

 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 


