Zápis z dištančného zasadania Dočasnej akreditačnej rady FTVŠ UK, zo dňa 22. marca 2021
Prítomní: doc. Kutlík, prof. Laczo, doc. Medeková, Ing. Siekel, Dr. Žiška, Bc. Smoliga

Program:
1. Návrh na schválenie študijného programu 3. stupňa štúdia VEDY O ŠPORTE.
2. Rôzne.

Bod 1
Dočasnej akreditačnej rade (ďalej len rada) boli zo strany Dočasnej komisie na navrhovanie
a monitorovanie študijných programov FTVŠ UK doručené podklady na schválenie navrhovaného
študijného programu 3. stupňa štúdia VEDY O ŠPORTE a to v dennej i externej forme štúdia
a v slovenskom a anglickom jazyku.
Rada objektívne, transparentne a odborne posúdila všetky doručené podklady v nasledovnej skladbe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Vnútorná hodnotiaca správa (pre všetky formy štúdia a jazykové mutácie spoločná).
Internal assesmenrt report (pre všetky formy štúdia a jazykové mutácie spoločná).
Opis študijného programu vedy o športe, denná forma štúdia, slovenský jazyk.
Opis študijného programu vedy o športe, externá forma štúdia, slovenský jazyk.
Description of the study programme, full time, English language.
Description of the study programme, part time, English language.
Informačné listy povinných a výberových predmetov.
Information sheets for compulsory and optional courses (subjects).
Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky osôb (v slovenskom i anglickom jazyku):
Zodpovednej za študijný program (prof. Vanderka),
Zabezpečujúcich profilové predmety (prof. Hamar, prof. Kampmiller, prof. Zemková, doc.
Sedliak).
10. Charakteristiky výstupov tvorivej činnosti osôb uvedených v časti 9, tohto bodu. Uvedené
charakteristiky boli vypracované pre 5 výstupov tvorivej činnosti za každú z uvedených osôb a to
v slovenskom i anglickom jazyku.

Rada sa zamerala, v zmysle ustanovenia čl. 2, Štatútu Dočasnej akreditačnej rady Univerzity
Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu, aj na nasledovné stránky študijného
programu, ktoré je navrhovaný na akreditáciu:
a)

b)
c)
d)
e)

obsahová náplň a štruktúra študijného programu vrátane informačných listov predmetov s jasne
uvedenými výstupmi vzdelávania s afinitou k dosiahnutiu vedomostí, zručností a kompetencií
absolventa študijného programu,
profil absolventa študijného programu vo vzťahu k obsahu a štruktúre študijného programu,
personálne zabezpečenie študijného programu,
materiálne a informačné zabezpečenie študijného programu,
opodstatnenosť nutnosti predkladať na akreditáciu študijný program vzhľadom na požiadavky
trhu práce a uplatniteľnosť absolventov,

f)
g)
h)

previazanosť vzdelávania s tvorivými činnosťami, ktorých úroveň a zameranie zodpovedá stupňu
vysokoškolského vzdelávania,
poskytnutie prenositeľných spôsobilostí študentom s možnosťou ich využitia v profesionálnej
kariére i v aktívnom živote,
naplnenie sektorovo-špecifických požiadaviek zamestnávateľov.

Po prerokovaní problematiky v doručených dokladoch a po odbornej diskusii zameranej na body a) až
h) tohto zápisu, rada konštatuje, že návrh študijného programu bol jednohlasne schválený a odporúča
študijný program postúpiť na proces akreditácie.

K bodu 2
-

Zapísala: doc. PaedDr. H. Medeková, PhD.

Doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.
predseda Dočasnej akreditačnej rady FTVŠ UK

