
Zápisnica zo zasadnutia Pedagogickej komisie, ktoré sa konalo 12.2.2016 o 10.00 v D124 

Prítomní: J. Belasová, B. Rudolf, J. Vajda (členovia PK), D. Rosinová, prodekani E. Miklovičová, M. 

Bittera 

Zasadnutie komisie otvorila a prítomných privítala D. Rosinová. Predsedom AS FEI bola poverená 

zvolať pedagogickú komisiu, nakoľko predseda PK je práceneschopný. Cieľom zasadnutia je prejednať 

študijné programy pred ich prerokovaním v AS FEI. 

Materiál uviedol prod. Bittera, informoval o spôsobe prípravy študijných programov, ktoré boli 

pripomienkované na ústavoch a garantami. 

J. Belasová sa opýtala, prečo sa študenti 1.roč. nezapisujú rozvrhovo do AISu. Prod. Bittera povedal, 

že akceptuje pripomienky k neskorým termínom opravných skúšok v 1. ročníku, ktoré blokujú 

prípravu rozvrhu na letný semester. Vysvetlil problémy s termínmi skúšok. Jednou z možností ako 

riešiť situáciu je posunúť začiatok zimného semestra pre prvákov o týždeň skôr, alebo začiatok 

letného semestra o týždeň neskôr. Prod. Bittera chce v spolupráci so zástupcami pracovísk pre 

pedagogiku vylepšiť tvorbu harmonogramu štúdia a skúšok. Diskutovali sa tiež voliteľné predmety. 

Prod. Miklovičová uviedla zmeny v doktorandských študijných programoch. Fakulta dostala 

akreditáciu na 10 nových doktorandských študijných programov (trojročné denné a štvorročné 

externé štúdium), skončili nám tým práva na „staré“ denné študijné programy. Práva na „staré“ 

externé študijné programy ostávajú v platnosti, od 1.9.2016 budú pozastavené, práva skončia 

k 31.8.2021. To znamená, že prijímať študentov na tieto „staré“ externé programy sa dá do 1.9.2016; 

túto možnosť budú mať len externé vzdelávacie inštitúcie – ústavy SAV, nakoľko inú možnosť zatiaľ 

nemajú, kým nedostanú rozhodnutie o akreditácii nových ŠP (prijímacie konanie sa otvára 1.4.2016, 

uzávierka prihlášok je 31.5.) Po doručení rozhodnutí o akreditácii môžu tieto inštitúcie prijatých 

študentov preradiť na nové programy, aj denné. Prodekanka uviedla, že z týchto dôvodov je ŠP pre 

doktorandské štúdium rozdelený na dve časti: nové ŠP a „staré“ ŠP. Garanti návrhy ŠP 

pripomienkovali, závažné pripomienky neboli. 

Doc. Vajda uviedol, že mu v doktorandských ŠP chýba anotácia predmetov. B. Rudolf povedal, že pri 

evaluácii predmetov aj iných operácií v AISe je problém v spojených paralelkách, nie je jasné, ktorého 

prednášajúceho sa týka hodnotenie, resp. záznam. Prod. Bittera chce túto otázku riešiť s rektorátom. 

Členovia Pedagogickej komisie sa zhodli na nasledujúcich záveroch: 

1. Pedagogická komisia odporúča AS FEI prerokovať návrh študijných programov na akademický 

rok 2016/2017. 

2. Pedagogická komisia odporúča vedeniu fakulty v spolupráci so zástupcami pracovísk 

prehodnotiť harmonogram štúdia a skúšok pre 1. ročník bakalárskeho štúdia. 

Členovia pedagogickej komisie: 

PhDr. Jarmila Belasová, PhD.  ____________________________ 

doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.     ______________________________ 

doc. Ing. Vajda Ján, CSc.               ______________________________ 

 

Zapísala D. Rosinová 


