NÁVRH NA VYTVORENIE SPOLOČNÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
(spolupracujúce VŠ so sídlom mimo územia SR)
Časť A: Informácie o študijnom programe
A.1 Identifikačné údaje návrhu
A.1.1 Názov fakulty
A.1.2 Sídlo fakulty
A.1.3 Dátum predloženia návrhu
dekanovi fakulty

A.2 Identifikácia navrhovaného študijného programu
A.2.1 Názov študijného programu
A.2.2 Miesto uskutočňovania štúdia
A.2.3 Ďalšie miesta uskutočňovania
štúdia
A.2.4 Stupeň vysokoškolského
štúdia

Vyberte položku.

A.2.5 Udeľovaný titul

Vyberte položku.

ISCED-F kód stupňa
vzdelávania1

A.2.6 Jazyky uskutočňovania
študijného programu
A.2.7 Úroveň národného
kvalifikačného rámca

Vyberte položku.

A.2.8 Forma štúdia

Vyberte položku.

A.2.9 Štandardná dĺžka štúdia
A.2.10 Počet kreditov na ukončenie
štúdia
A.2.11 Názov a číslo študijného
odboru

Vyberte položku.

A.2.12 Profesijne orientovaný

Vyberte položku.

A.2.13 Príprava na výkon
regulovaného povolania

Vyberte položku.

ISCED-F kód odboru
vzdelávania1

A.2.14 Osoba zodpovedná za
program a odkaz na záznam osoby
v registri zamestnancov vysokých
škôl
A.2.15 Študijné programy, ktoré
študijný program nahrádza, ak také
existujú
A.2.20 Spôsob vydávania dokladov
o absolvovaní štúdia

1 Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania. Odbory vzdelávania a praxe 2013
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Časť B: Návrh plnenia vybraných kritérií podľa štandardov SAAVŠ
Originalita návrhu študijného programu
a) Komparácia s už existujúcimi ŠP v tom istom študijnom odbore na UMB
b) Komparácia s inými ŠP poskytovanými inými VŠ
c) Zdôvodnenie originality návrhu ŠP

Prepojenie ŠP na dlhodobý zámer a strategické smerovanie UMB
Opis prepojenia návrhu ŠP na dlhodobý zámer rozvoja alebo strategické smerovanie UMB

Kód

Kritérium

SP 2.4.1.

Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie
zainteresované strany.

Poznámka: Každú zo zainteresovaných strán reprezentujú minimálne dvaja zamestnávatelia, študenti
a absolventi. Do procesu prípravy ŠP je možné zapojiť aj väčší počet zainteresovaných strán, pričom sa uvedú
v zozname postupne od poradového čísla 3.
Návrh zoznamu zamestnávateľov, ktorí budú participovať na príprave ŠP
1.
2.

Názov organizácie, sídlo, štatutárny zástupca organizácie
Názov organizácie, sídlo, štatutárny zástupca organizácie

Návrh zoznamu študentov, ktorí budú participovať na príprave ŠP
1.
2.

Meno, priezvisko, študijný program, stupeň, forma a rok štúdia
Meno, priezvisko, študijný program, stupeň, forma a rok štúdia

Návrh zoznamu absolventov, ktorí budú participovať na príprave ŠP
1.
2.

Meno, priezvisko, študijný program a rok jeho absolvovania
Meno, priezvisko, študijný program a rok jeho absolvovania

SP 2.5.1.

Študijný program alebo ŠP v kombinácii dvoch študijných odborov alebo interdisciplinárny ŠP
je priradený k študijnému odboru (ďalej len ŠO) alebo príslušným študijným odborom a stupňu
vzdelávania a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušným študijným
odborom/odbormi.

Poznámky:
1. Zdôvodnenie miery obsahovej zhody ŠP je možné preukázať:
a) slovným opisom zdôvodnenia obsahovej zhody medzi obsahom profilového predmetu a nosnou témou
jadra znalostí ŠO,
b) ako miera zhody obsahu ŠP s obsahom ŠO vypočítaná ako aritmetický priemer percentuálnych
odhadovaných podielov za jednotlivé profilové predmety,
c) ako kombinácia písmen a) a b).
2. V návrhu ŠP je potrebné uviesť buď opisné zdôvodnenie obsahovej zhody, alebo podiel na téme jadra
znalostí v % alebo obidve možnosti, o čom rozhodne osoba zodpovedná za ŠP alebo jeho ucelenú časť.
3. Ak sa uvedie iba opisné zdôvodnenie obsahovej zhody, osoba zodpovedná za ŠP alebo jeho ucelenú časť
môže aj napriek tomu uviesť celkovú odhadovanú zhodu obsahu ŠP s obsahom ŠO v % v riadku pod
profilovým predmetmi.
Navrhovaný profilový
predmet ŠP
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Nosná téma/nosné
témy jadra znalostí ŠO

Zdôvodnenie obsahovej zhody profilového
predmetu s nosnou témou jadra znalostí ŠO

2

(profilový predmet zásadným
spôsobom prispieva
k dosiahnutiu profilu
absolventa)

(podľa Vyhlášky
MŠVVaŠ č. 244/2019 Z.
z. o sústave ŠO SR)

Opisné zdôvodnenie
obsahovej zhody

Odhadovaný
podiel obsahu
predmetu na
téme jadra v
%

a) Nepovinné: celková odhadovaná zhoda obsahu ŠP s obsahom ŠO v % v prípade, ak sa zdôvodnenie zhody
pri profilových predmetoch uvádza iba opisne: X %
b) Povinné: miera zhody obsahu ŠP s obsahom ŠO v % vypočítaná ako aritmetický priemer percentuálnych
odhadovaných podielov za jednotlivé profilové predmety v prípade, ak sú tieto odhadované podiely uvedené
pri všetkých profilových predmetoch: X %
SP 2.7.1.

V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa.

Uviesť profil absolventa v súlade s profilovými predmetmi ŠP:

SP 2.8.1.

V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná
kvalifikácia.

SP 2.8.3.

Tieto skutočnosti sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán,
alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby uvedenej v opise príslušného študijného
odboru, súhlasným stanoviskom príslušného ministerstva na uskutočňovanie ŠP.

Uviesť zoznam indikovaných povolaní a zoznam externých organizácií, ktoré tieto povolania potvrdia svojím
vyjadrením (môže sa primerane použiť aj štatistická klasifikácia povolaní SK-ISCO-08):
Indikované povolanie

SP 6.3.1.

Názov a sídlo potvrdzujúcej organizácie

Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované 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.

Príloha č. 1a Smernice 1/2021

3

SP 6.3.3.

Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových predmetov študijného
programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.

Navrhovaný profilový
predmet

SP 6.4.1.

Meno, priezvisko a tituly navrhovaného
učiteľa vo funkcii docenta alebo profesora
pôsobiaceho v danom ŠO (nevzťahuje sa
na profesijne orientované ŠP)

Je zabezpečenie predmetu
personálne udržateľné na
najbližších 5 rokov?
(áno / nie)

Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť
za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo inak vymedzenej
ucelenej časti študijného programu a zabezpečuje profilový predmet programu.

Meno, priezvisko a tituly osoby zodpovednej za študijný program alebo jeho ucelenú časť:

Je personálne udržateľná kvalita programu na najbližších 5 rokov :
SP 6.4.4.

áno / nie

Táto osoba nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality
študijného programu za viac ako tri študijné programy.

Uviesť zoznam ďalších ŠP, kde osoba podľa kritéria 6.4.1. pôsobí ako osoba zodpovedná za študijný program
alebo jeho ucelenú časť:
1.
2.
3.

Názov ŠP, stupeň štúdia
Názov ŠP, stupeň štúdia
Názov ŠP, stupeň štúdia

SP 7.1.1.

Článok 7,
odsek 2
štandardov
ŠP

Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky tvorivej
činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch, v ktorom/ktorých sa študijný
program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa.
Vysoká škola preukazuje tvorivú činnosť na požadovanej úrovni prostredníctvom
najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety
študijného programu.

Vysoká škola vyberie učiteľov a výstupy tak, že za jedného učiteľa predloží 5 výstupov, z toho aspoň 2 výstupy
sú z obdobia ostatných 6 rokov pred rokom, v ktorom bola podaná príslušná žiadosť o akreditáciu.
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Pravidlá preukazovania tvorivej činnosti sú uvedené v článku 7 Štandardov pre študijný program SAAVŠ,
z ktorých zásadné sú najmä:




jeden a ten istý výstup sa predkladá v rámci príslušného posudzovania len raz;
jedna a tá istá osoba predkladá výstupy len v rámci jedného hodnotenia tvorivej činnosti;
v prípade výstupov s viacerými autormi je možné ten istý výstup predložiť a pripísať ďalším osobám v
iných hodnoteniach tvorivej činnosti, a to najviac trikrát;

Meno, priezvisko
a tituly učiteľa
žiadajúcej vysokej
školy
zabezpečujúceho
profilový predmet

Profilové predmety,
ktoré zabezpečuje

1.

5 výstupov, z toho aspoň 2 výstupy sú z obdobia
ostatných 6 rokov pred rokom, v ktorom bola podaná
príslušná žiadosť o akreditáciu

1.
2.
3.
4.
5.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

3.

1.
2.
3.
4.
5.

Časť C: Identifikácia spolupracujúcej vysokej školy 1
C.1 Identifikačné údaje
C.1.0 Typ spolupracujúcej vysokej
školy

Vysoká škola so sídlom mimo územia SR

C.1.1 Názov spolupracujúcej
vysokej školy
C.1.2 Sídlo spolupracujúcej vysokej
školy
C.1.3 IČO/ ID spolupracujúcej
vysokej školy
C.1.4. Názov spolupracujúcej
fakulty
C.1.5. Sídlo spolupracujúcej fakulty
C.1.6. Štát
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C.2 Identifikácia časti študijného programu uskutočňovanej spolupracujúcou vysokou školou
C.2.2 Miesto uskutočňovania štúdia
C.2.3 Ďalšie miesta uskutočňovania
štúdia
C.2.5 Udeľovaný titul

Vyberte položku.

C.2.6 Jazyky uskutočňovania
študijného programu
C.2.7 Zodpovedný akreditačný
orgán spolupracujúcej vysokej
školy so sídlom mimo SR
C.2.8 Platnosť národnej akreditácie
spolupracujúcej vysokej školy
so sídlom mimo SR
C.2.9 Odkaz na rozhodnutie o
akreditácii spolupracujúcej vysokej
školy so sídlom mimo SR

Časť D: Identifikácia spolupracujúcej vysokej školy 2
D.1 Identifikačné údaje
D.1.0 Typ spolupracujúcej vysokej
školy

Vysoká škola so sídlom mimo územia SR

D.1.1 Názov spolupracujúcej
vysokej školy
D.1.2 Sídlo spolupracujúcej vysokej
školy
D.1.3 IČO/ ID spolupracujúcej
vysokej školy
D.1.4. Názov spolupracujúcej
fakulty
D.1.5. Sídlo spolupracujúcej fakulty
D.1.6. Štát

D.2 Identifikácia časti študijného programu uskutočňovanej spolupracujúcou vysokou školou
D.2.2 Miesto uskutočňovania štúdia
D.2.3 Ďalšie miesta uskutočňovania
štúdia
D.2.5 Udeľovaný titul

Vyberte položku.

D.2.6 Jazyky uskutočňovania
študijného programu
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D.2.7 Zodpovedný akreditačný
orgán spolupracujúcej vysokej
školy so sídlom mimo SR
D.2.8 Platnosť národnej akreditácie
spolupracujúcej vysokej školy
so sídlom mimo SR
D.2.9 Odkaz na rozhodnutie o
akreditácii spolupracujúcej vysokej
školy so sídlom mimo SR

Časť E: Rozhodnutie rady pre vnútorný systém kvality UMB
Rada pre vnútorný systém kvality UMB*:
1.
2.
3.

odporúča pokračovať v konaní vypracovaním interného akreditačného spisu a jeho schvaľovaním
v orgánoch fakulty alebo dotknutých fakúlt,
odporúča s pripomienkami pokračovať v konaní vypracovaním interného akreditačného spisu
a jeho schvaľovaním v orgánoch fakulty alebo dotknutých fakúlt,
neodporúča pokračovať v konaní.

Prerokované v Rade pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa:

* nehodiace sa preškrtnúť
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