
Interné usmernenie členov Akreditačnej rady EBF UK vo vzťahu k zosúlaďovaniu a 

schvaľovaniu študijných programov na EBF UK v Bratislave 

Dekan EBF UK v zmysle čl. 19, ods. 3 Vnútorného predpisu č. 23/2021 „Vnútorný systém 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave“  

menoval Akreditačnú radu EBF UK, ktorá je „stálym orgánom fakulty na zabezpečenie 

hodnotenia študijných programov na všetkých stupňoch štúdia v oblasti poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania“ na EBF UK (čl. 19, ods. 1). Akreditačná rada EBF UK bola 

zriadená k 1.5.2022 dekanom fakulty, menovacími dekrétmi, zaslanými všetkým členom 

Akreditačnej rady EBF UK pod spoločným číslom listu č. KD 99/2022 dňa 29. apríla 2022. 

Zloženie Akreditačnej rady EBF UK:  

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. – Prešovská univerzita, Gréckokatolícka 

teologická fakulta, Prešov 

prof. ThDr. Pavol Procházka, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra 

teológie a náboženskej výchovy, Banská Bystrica 

doc. Filip Čapek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Praha 

doc. ThDr. Peter Gažík – Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 

Bratislava 

Mgr. Peter Mihoč – Biskupský úrad Východného dištriktu, Prešov 

Ján Orečný – Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, 

zástupca študentov 

 

Hlavným poslaním a úlohou AR EBF UK je transparentné, spravodlivé́, odborne fundované, 

objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijných programov (ďalej ŠP) na EBF UK, 

podľa Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

a Štandardov pre študijný program SAAVŠ. 

V rámci v súčasnosti bežiaceho procesu zosúlaďovania ŠP s uvedenými štandardmi je možná 

iba úprava ŠP. Pod úpravou študijného programu sa rozumie doplnenie alebo vypustenie 

povinných predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne 

skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne 

voliteľného predmetu. Hodnoteniu a schvaľovaniu študijných programov realizovaných na 

EBF UK Akreditačnou radou EBF UK podliehajú všetky študijné programy upravené podľa 

vyššie uvedeného znenia. 

Rada študijných programov na EBF UK pripravila, prerokovala a postúpila na posúdenie 

Akreditačnej rade EBF UK súbor akreditačných materiálov k študijným programom, ktoré 

boli členom Akreditačnej rady EBF UK sprístupnené v aplikácii MS TEAMS, v tíme  

Akreditačná rada EBF UK v priečinku – Súbory / Materials, kde sa prihlasujú pod vlastným 

menom.  



Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu spojenú s pretrvávaním šírenia vírusu SARS-

COV 2 a vzhľadom na geografickú vzdialenosť jednotlivých členov (Bratislava, Prešov, 

Banská Bystrica, Tel Aviv) bude komunikácia medzi jednotlivými členmi prebiehať 

elektronickou formou (najmä využitím kanála Akreditačná rada EBF UK - MS TEAMS), 

v týždni 9.5.2022 – 16.5.2022.  

Všetci členovia Akreditačnej rady EBF UK sa s materiálmi podrobne oboznámia, obsah 

zistení môžu navzájom konzultovať a po ich preštudovaní sa k ich obsahu vyjadria písomným 

hlasovaním na hlasovacom lístku s nasledovným znením:  

„K materiálom o študijných programoch na EBF UK, zosúladených so štandardami pre 

študijné programy, ktoré sa nachádzajú vložené v tíme „Akreditačná rada EBF UK“, 

vyjadrujem nasledovné stanovisko zakrúžkovaním:  

 

Študijný program Evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň; Mgr.), denná forma, 

slovenský jazyk:  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím  

 

Študijný program Evanjelická teológia (spojený I. a II. stupeň; Mgr.), denná forma, 

anglický jazyk:  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Študijný program Evanjelická teológia (III. stupeň; PhD.), denná forma, slovenský jazyk:  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Študijný program Evanjelická teológia (III. stupeň; PhD.), denná forma, anglický jazyk:  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 



 

Študijný program Evanjelická teológia (III. stupeň; PhD.), externá forma, slovenský 

jazyk:  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Študijný program Evanjelická teológia (III. stupeň; PhD.), externá forma, anglický jazyk:  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ( I. stupeň; Bc.), denná 

forma  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

 

Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii ( II. stupeň; Mgr.), denná 

forma  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Študijný program Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň; Bc.), 

denná forma  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím  

 



Študijný program Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I. stupeň; Bc.), 

externá forma  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím  

 

Študijný program Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. 

stupeň; Mgr.), denná forma  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Študijný program Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (II. 

stupeň; Mgr.), externá forma  

súhlasím 

súhlasím s nasledovnými pripomienkami:  

nesúhlasím 

 

Členovia AR EBF UK zašlú upravené hlasovacie lístky najskôr vo forme skenu elektronicky 

a následne v zalepenej obálke na adresu predsedu Akreditačnej rady EBF UK, ktorý 

zabezpečí prostredníctvom tajomníka Akreditačnej rady prípravu zápisnice.  

Predseda AR EBF UK po schválení súboru návrhov študijných programov poskytne oficiálnu 

zápisnicu dekanovi EBF UK. Dekan EBF UK po svojom finálnom posúdení návrhov v kontexte 

stanovísk AR EBF UK rozhodne, ktoré návrhy 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 č. 23/2021, v čl. 13 – 17 (primerane vo vzťahu k fakulte)  

Výsledkom hodnotenia ŠP môže byť schválenie ŠP a jeho odporučenie na postúpenie do 

Akreditačnej rady UK, neschválenie ŠP vrátane zdôvodnenia alebo návrh úpravy ŠP s 

konkretizáciou týchto úprav, chýb a iných nedostatkov.  

Ak AR EBF UK rozhodne o potrebe akejkoľvek úpravy ŠP, materiál bude opätovne postúpený 

Rade študijných programov EBF UK, ktorá sa vyjadrí k záverom AR EBF UK (vykoná opravu, 

zapracuje navrhované návrhy, či odporúčania etc.) a následne znova postúpi ŠP k hodnoteniu 

a schvaľovaniu v AR EBF UK. 



Základné odporúčania pri hodnotení a schvaľovaní ŠP v AR EBF UK:  

V procese hodnotenia a schvaľovania sú okrem iných zohľadňované nasledovné atribúty: 

a) súlad študijných programov so štandardmi SAAVŠ pre študijný program, 

b) 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, 

g) je zabezpečená obsahová zhoda študijných programov s opisom študijného odboru. 

 

Poznámky k základným odporúčaniam pri hodnotení a schvaľovaní ŠP v AR EBF UK: 

• Je nevyhnutné, aby všetky osoby zapojené do procesu hodnotenia a schvaľovania 

študijných programov boli oboznámené so štandardmi. 

Pri hodnotení kvality ŠP je potrebné zamerať sa aj na: 

• štruktúru študijných plánov a výber predmetov (logické usporiadanie, dostatočné a jasné 

anotácie predmetov a ich spôsobu hodnotenia v informačných listoch predmetov, profilové 

predmety vo vzťahu k profilu absolventa a jeho uplatnenia a k vedomostiam, zručnostiam a 

kompetenciám podľa príslušnej úrovne Slovenského kvalifikačného rámca SKKR), 

• na prepojenie profilu absolventa a jeho uplatnenia s indikovanými povolaniami, 

relevantnosť indikovaných povolaní k stupňu štúdia, 

• na dodržanie podielu najmenej 70% kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety z 

celkového počtu kreditov potrebných na ukončenie štúdia jednoodborového študijného 

programu v rozpätí, 

• za dodržanie minimálnej sumy kreditov za celé štúdium, ktoré študent musí získať pre jeho 

úspešné absolvovanie Bc. = 180 kreditov; Mgr. = 120 kreditov; spojený 1. a 2 stupeň = 300 

kreditov, PhD. = 180 kreditov, 

• na zabezpečenie profilových predmetov spravidla vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii 

profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom 

odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas, 

• na úplnosť a vhodnosť údajov uvedených vo formulároch VUPCH v prípade učiteľov 

profilových predmetov, 

• na vhodnosť výberu 25 publikačných výstupov (resp. 15 výstupov, ak ide o samostatné 

posudzovanie aprobácie učiteľských kombinačných ŠP) vo vzťahu k predmetom, ktoré 

zabezpečuje pätica učiteľov (OZŠP+4 ďalší učitelia profilových predmetov) a zameraniu 

študijného programu v danom stupni štúdia vrátane aspoň samohodnotenia publikačných 



výstupov z hľadiska úrovní kvality definovaných v štandardoch (úrovne publikácií A+, A, A-, 

B) (viď Metodika na vyhodnocovanie štandardov), 

• na vhodnosť a úplnosť údajov uvedených vo formulároch výstupov tvorivej činnosti (VTC), 

vrátane charakteristík dopadov výstupov na spoločensko-hospodársku prax a na vzdelávací 

proces (súlad vlastného výskumu s profilovými predmetmi), 

• spracovanie študijného programu v súlade s poslaním a strategickými cieľmi fakulty, 

určenými v dlhodobom zámere vysokej školy. 

 

K procesu posudzovania dávame do pozornosti nasledovné pomocné zdroje: 

1. Slovenský kvalifikačný rámec https://www.minedu.sk/data/att/13619.pdf 

2. Vnútorný predpis UK č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

3. Štandardy pre študijný program 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-studijny-program-2.pdf 

4. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-

zabezpecovania-kvality-2.pdf 

5. Metodika na vyhodnocovanie štandardov 

https://saavs.sk/wp-content/uploads/2021/09/Metodika-na-vyhodnocovanie-stadardov-

uplne-znenie-v-zneni-zo-dna-18.-2.-2021-schvalene-VR-SAAVS-op.pdf 

6. Dlhodobý zámer fakulty 

https://fevth.uniba.sk/o-fakulte/legislativa/vnutorne-predpisy-ebf-uk/vnutorne-predpisy-

ebf-uk-2021/ 

 

Všetky materiály (opisy ŠP vrátane študijného plánu, informačné listy predmetov, formuláre 

VUPCH a VTC sú uložené v úložisku MS TEAMS, tím Akreditačná rada EBF UK, v sekcii 

Súbory / Materials.  
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