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Čl.1 
Úvodné ustanovenie 

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „PdF UK“ alebo 

„fakulta“) vydáva v súlade so zákonom 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov §33, a v súlade s čl. 36 ods. 3  Vnútorného predpisu 1/2016 Štatútu PdF UK 

nasledujúcu smernicu o možnostiach, spôsobe a postupoch navrhovania, tvorby, 

upravovania, monitorovania, hodnotenia a rušenia študijných programov.  

Čl. 2  
Komisia pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie, hodnotenie a rušenie 

študijných programov  

(1) Návrh nového študijného programu, návrh na úpravu už existujúceho študijného

programu alebo návrh na zrušenie študijného programu vypracováva a predkladá

príslušnému orgánu fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vytvoreného  na základe

osobitného predpisu, Komisia pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie, hodnotenie

a rušenie študijných programov (ďalej len „návrhová komisia“).

(2) Návrhová komisia je najmenej päťčlenná. Členmi komisie sú spravidla všetky osoby

zodpovedné za uskutočňovanie príslušného študijného programu v danom študijnom

odbore a stupni vzdelávania podľa kritérií stanovenými Akreditačnými štandardami (pre

jednoodborové študijné programy päť osôb a pre kombinačné študijné programy vrátane

všeobecného učiteľského základu tri osoby). Súčasťou komisie je aj odborník z praxe

z príslušného spoločensko-hospodárskeho odvetvia a tiež zástupca študentov, ktorí sa

podieľajú na tvorbe, úprave, monitorovaní a hodnotení študijného programu. Podmienkou
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členstva študenta v komisii je jeho príslušnosť k danému študijnému programu priradenému 

k príslušnému študijnému odboru alebo k súvisiacemu študijnému odboru.  

(3) Predsedu návrhovej komisie a jej členov, vrátane študenta/ov a zástupcu

zamestnávateľov, na návrh vedúceho katedry vecne prislúchajúcej k danému študijnému

programu a zabezpečujúcej výučbu profilových a ostatných predmetov podľa štruktúry

študijného programu vymenúva a odvoláva dekan fakulty.

(4) Predseda návrhovej komisie alebo ním poverená osoba riadi činnosť komisie. V sporných

otázkach rozhoduje predseda.

Článok 3 

Činnosti, úlohy a zodpovednosť komisií pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, 
Monitorovanie, hodnotenie a rušenie  študijných programov 

(1) Činnosť návrhovej komisie konajúcej v záujme poslania univerzity/fakulty, strategických

cieľov univerzity/fakulty a Dlhodobého zámeru vzdelávacej inštitúcie je zameraná najmä na:

a) prípravu návrhu nového študijného programu vrátane žiadosti o akreditáciu študijného

programu a jej kompletnej dokumentácie (vnútornej hodnotiacej správy, opisu študijného

programu, charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností, vedecko/umelecko-

pedagogických charakteristík, súhlasného stanoviska právnickej osoby alebo autority

z príslušného spoločensko-hospodárskeho odvetvia praxe a ďalších dokumentov

dokazujúcich relevanciu predkladaného študijného programu);

b) prípravu návrhu úpravy existujúceho študijného programu vrátane žiadosti o úpravu

študijného programu a jej kompletnej dokumentácie;

c) dodatočnú úpravu návrhov nových alebo existujúcich študijných programov vykazujúcich

formálne alebo obsahové nedostatky, ak tieto posúdil orgán fakulty/univerzity vzniknutý na

základe osobitných predpisov, resp. SAA VŠ a bezodkladné odstránenie všetkých

nedostatkov.

d) priebežné monitorovanie a hodnotenie kvality poskytovaného študijného programu a na

základe analýz na navrhovanie potrebných  úprav študijného programu;

e) realizáciu potrebných úprav v súlade s Akreditačnými štandardami a v súlade s politikami

a procesmi ukotvenými vo vnútornom systéme kvality vysokej školy/fakulty;

f) predkladanie návrhov úprav a samotných úprav  Akreditačnej rade UK, resp. Akreditačnej

rade PdF UK;

g) predkladanie návrhov na rušenie ŠP Akreditačnej rade UK, resp. Akreditačnej rade PdF

UK.

(2) Návrhová komisia spravidla komunikuje s dekankou fakulty, príp. prodekanom

zodpovedným za vnútorný systém kvality alebo s pracovníčkami referátu pre rozvoj fakulty;
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a v prípade potreby konzultuje svoje postupy aj s ďalšími zainteresovanými a zodpovednými 

osobami alebo orgánmi, napr. s komisiami pri AS PdF UK, Radou kvality PdF UK a i. 

(3) Návrhová komisia spolupracuje podľa potreby aj s ostatnými pracoviskami fakulty alebo 

univerzity, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní údajov potrebných pre kompletné 

a korektné vyplnenie všetkých požadovaných dokumentov a formulárov k akreditácii, resp. 

k úprave študijného programu. 

(4) Členstvo v komisii zaniká dňom ukončenia funkcie osoby zodpovednej za ŠP a jej 

výmazom z registra zamestnancov/zodpovedných osôb na Portáli VŠ, odvolaním z funkcie 

osoby zodpovednej za ŠP z dôvodu neplnenia kritérií stanovených Akreditačnými 

štandardmi alebo kritérií na príslušné funkčné miesto docenta/profesora, slobodným 

rozhodnutím osoby, ukončením pracovného pomeru alebo smrťou osoby.  

(4) Návrhová komisia ako celok zaniká dňom zrušenia študijného programu alebo dňom 
odobratia práv na uskutočňovanie študijného programu.   

 

Čl. 3  

Záverečné ustanovenie 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

V Bratislave  5.11.2021      …………………………………………  

Doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r.   

dekanka PdF UK  
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NÁVRH NA ČLENA KOMISIE PRE NAVRHOVANIE, TVORBU, ÚPRAVU, 
MONITOROVANIE A HODNOTENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  

 

Vecne príslušná katedra:  

Vedúci/a katedry:  

Študijný odbor:   

Názov študijného programu:  

ID študijného programu: 

Stupeň štúdia (Bc; Mgr; PhD. HVK):  

Forma poskytovania ŠP (denná/externá):  

Jazyk poskytovania ŠP:   

□ jednoodborový ŠP    □ kombinačný ŠP    

□ spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ (VUZ)  

  

V zmysle Článku 2 odstavec 3 Vnútorného predpisu 1/2021 smernice dekanky PdF UK 
v Bratislave navrhujem za členov Komisie pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie, 
hodnotenie a rušenie študijných programov (ďalej len „návrhová komisia“):  

  

Meno, priezvisko, funkčné zaradenie a emailová adresa osoby, ktorá nesie hlavnú 
zodpovednosť za študijný program: 
 

 
Meno, priezvisko, funkčné zaradenie a emailové adresy osôb, ktoré nesú zodpovednosť za 
študijný program (za jednoodborové ŠP štyri osoby; za kombinačné ŠP a za VUZ dve osoby): 
 
 
Meno, priezvisko a emailová adresa študenta/tov participujúceho/cich na navrhovaní, 
tvorbe, úprave, monitorovaní a hodnotení študijného programu: 
 
 
Meno, priezvisko, pracovisko, pracovné zaradenie a emailová adresa osoby, ktorá je 
zástupcom zamestnávateľov alebo je odborník z príslušnej spoločensko-hospodárskej 
oblasti. 

 

 

...........................................................................
..       Meno a priezvisko vedúceho/ej katedry a podpis 
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