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Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej iba „PriF UK“)
vydáva po schválení Vedeckou radou PriF UK dňa 10.12.2021 a po prerokovaní Akademickým
senátom PriF UK dňa 13.12.2021 tento vnútorný predpis PriF UK č. 26/2021, ktorým sa
upravujú politiky, štruktúry a procesy vytvárania, úpravy a schvaľovania študijných programov
na všetkých stupňoch štúdia, v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania, čl. 3, Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
(ďalej iba „SAAVŠ“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Prijatím
tohto
dokumentu PriF UK
upravuje mechanizmus,
procesy,
právomoci, zodpovednosť aktérov procesov a postupnosť krokov pri vytváraní, úprave
a schvaľovaní študijných programov, ktoré PriF UK poskytuje a plánuje poskytovať, podľa
čl. 3 štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania
(VS 3) SAAVŠ.
Čl. 2
Postupnosť vytvárania študijných programov a roly aktérov pri ich vytváraní
(1) PriF UK má ustanovené Rady študijných programov, ktoré sú zriadené vnútorným
predpisom prerokovaným Akademickým senátom PriF UK a schváleným Vedeckou radou
PriF UK. Rady študijných programov zodpovedajú organizačnej štruktúre fakulty, ktorá je
rozdelená do piatich hlavných odborných sekcií (organizačná štruktúra je dostupná na
webovom sídle fakulty). Rada študijných programov (ďalej „RŠP PriF UK“) je riadená
príslušným vedúcim odbornej sekcie. Pre učiteľské študijné programy je zriadená osobitná
rada študijných programov, ktorej funkciu plní Rada pre učiteľské štúdium PriF UK.
(2) PriF UK má dekanom ustanovenú osobu (ďalej „poverená osoba“) , ktorá je zodpovedná
za chod procesov spojených s vytváraním, periodickým schvaľovaním a pravidelným
posúdením študijných programov. Do funkcie je táto osoba menovaná dekanom PriF UK.
Z funkcie je táto osoba odvolávaná dekanom PriF UK. Poverená osoba úzko kooperuje
s predsedami RŠP PriF UK, ktorí prenášajú informácie a pokyny do vnútra odborných
sekcií a z vnútra odborných sekcií, a s predsedom Akreditačnej rady PriF UK.
(3) Predbežné návrhy študijných programov (nových programov, úprav existujúcich
študijných programov, pravidelne posudzovaných a periodicky schvaľovaných študijných
programov ) v podobe názvov študijných programov a ich výstižných anotácií prichádzajú
z vnútra odborných sekcií, z pracovísk odbornej sekcie alebo priamo z výborov odborných
sekcií. Zhromažďované sú poverenou osobou.
(4) Osoba poverená dekanom podľa čl. 2 bodu 2 tohto predpisu zhromažďuje, systematizuje
a kategorizuje informácie podľa stupňa štúdia, formy štúdia, a podľa príslušnosti
k odborom v zmysle príslušnej legislatívy.
(5) Po zozbieraní a kategorizovaní všetkých predbežných návrhov podľa čl. 2 bodu 3 tohto
vnútorného predpisu, poverená osoba oboznámi s týmito návrhmi dekana a vedenie PriF
UK. Návrhy, ktoré schváli vedenie PriF UK ako predbežne vyhovujúce z hľadiska poslania
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PriF UK a strategických cieľov v oblasti vysokoškolského vzdelávania, následne
prechádzajú procesom tvorby a úpravy v pracoviskách príslušnej odbornej sekcie a v RŠP
PriF UK podľa príslušnej odbornej sekcie, pričom prenos informácií medzi pracoviskami
odbornej sekcie, výborom sekcie a návrhovou radou príslušnej sekcie zabezpečuje vedúci
sekcie a osoby, ktoré sú navrhované ako osoby zodpovedajúce za uskutočňovanie, rozvoj
a zabezpečovanie kvality študijných programov spadajúcich obsahovo a organizačne do
príslušnej odbornej sekcie alebo do dvoch sekcií v prípade študijných programov
v kombinácii študijných odborov.
(6) RŠP PriF UK v lehote stanovenej dekanom pripravia a schvália definitívne návrhy (podľa
čl. 2 bodu 3 tohto vnútorného predpisu) so všetkými potrebnými náležitosťami, pričom sa
sústreďujú na všetky aspekty definované v štandardoch SAAVŠ pre študijný program,
vymenované v čl. 2 vnútorného predpisu, ktorým sa zriaďujú RŠP PriF UK.
(7) RŠP PriF UK rokujú podľa pravidiel stanovených vo vnútornom predpise, ktorým sa
zriaďujú RŠP PriF UK.
Čl. 3
Schvaľovanie študijných programov a roly aktérov v schvaľovaní
(1) Vnútorným predpisom je zriadená Akreditačná rada PriF UK (ďalej „AR PriF UK“).
Hlavným poslaním a úlohou AR PriF UK v zmysle čl. 1 bodu 2 Vnútorného predpisu o jej
zriadení je transparentné, spravodlivé́ , odborne fundované, objektívne a nezávislé
posúdenie a schvaľovanie študijných programov jednotlivých odborov podľa Štandardov
pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Štandardov
pre študijný program SAAVŠ.
(2) Je zabezpečené, že v AR PriF UK sú dostatočne zastúpení študenti všetkých stupňov štúdia
a fundovaní odborníci z praxe, akademického prostredia aj zo súkromnej sféry.
(3) Poverená osoba v spolupráci s vedúcimi odborných sekcií zabezpečí, aby návrhy podľa
čl. 2 bodu 3 tohto vnútorného predpisu z RŠP PriF UK boli doručené včas a v predpísanej
forme a kvalite predsedovi AR PriF UK, ktorý učiní príslušné kroky v zmysle čl. 2 a čl. 4
vnútorného predpisu, ktorým sa zriaďuje AR PriF UK.
(4) Je zabezpečené, že posúdenie študijných programov je transparentné, spravodlivé,
nezávislé a fundované. Na hodnotení a schvaľovaní sa z tohto dôvodu nepodieľajú osoby
priamo zainteresované do tvorby študijných programov. Členovia AR PriF UK sú pri
svojom menovaní poučení o svojich kompetenciách a spôsobe hodnotenia a atribútoch, na
ktoré sa majú v procese hodnotenia zamerať (špecifikované v čl. 3 bode 5 tohto vnútorného
predpisu).
(5) V procese hodnotenia a schvaľovania sú okrem iných zohľadňované nasledovné atribúty:
a) súlad študijných programov so štandardmi SAAVŠ pre študijný program,
b) sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov,
c) zreteľná špecifikácia profilu absolventa a výstupy vzdelávania,
d) ciele a výstupy vzdelávania zodpovedajú stanovenému profilu absolventa,
e) vzdelávanie je jasne previazané s tvorivými činnosťami,
f) štúdium poskytne študentom prenositeľné spôsobilosti,
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g) je uplatnený princíp Európskeho prístupu zabezpečenia kvality spoločných študijných
programov,
h) je zabezpečená obsahová zhoda študijných programov s opisom študijného odboru.
(6) AR PriF UK po schválení súboru návrhov študijných programov poskytne oficiálnu
zápisnicu dekanovi PriF UK. Dekan PriF UK po svojom finálnom posúdení návrhov
v kontexte stanovísk AR PriF UK rozhodne, ktoré návrhy (podľa čl. 2 bodu 3) budú
prostredníctvom poverenej osoby doručené Akreditačnej Rade Univerzity Komenského
v Bratislave so žiadosťou o ich ďalšie posúdenie. Postup a pravidlá rokovania a tvorba
zápisnice sú špecifikované vo vnútornom predpise o zriadení AR PriF UK (čl. 4). Poverená
osoba v jednotlivých štádiách tvorby a schvaľovania pravidelne informuje dekana PriF UK
a vedenie PriF UK o aktuálnom postupe prípravy a schvaľovania návrhov podľa čl. 2 bodu
3 tohto vnútorného predpisu.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto vnútorného predpisu sa zrušuje Vnútorný predpis PriF
UK č. 16/2021.
(2) Tento vnútorný predpis PriF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom 13.12.2021.
V Bratislave dňa 13.12. 2021

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan PriF UK
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