
Akreditácia 2022 

Harmonogram a zodpovednosti  

(obrázok na konci dokumentu) 

Príprava a spustenie webu (podklady k akreditácii, podklady potrebné na zverejnenie 
podľa študijných programov) – do 15.2.2022, Hrabovský, Mokrý, Andrisová, Tišliarová 

 

Zriadenie spoločného úložiska (Sharepoint) a príslušných adresárov – do 15.2.2022, 
Hrabovský, Mokrý 

 

Zaslanie výpisu publikačnej činnosti (bez abstraktov) pedagogickým pracovníkom 
– do 21.2.2022, AKAS, dekanka 

 

Menovanie a oslovenie garantov a spolugarantov so žiadosťou o zaslanie návrhu 
na Radu študijného programu (zaslanie návrhu na Rady do 21.2.2022) – do 15.2.2022  

 Mokrý, Janík, Statelová, Bašková, Tišliarová (1. a 2. stupeň) 

 Švihra, Andrisová (3. stupeň) 

 

Príprava a zaslanie listu s výzvou na zasielanie VUPCH (všetci pedagogickí 
pracovníci) a VTC (len garanti a spolugaranti) – do 15.2.2022, Čalkovská, Buchová 
(zasielanie mejlom ako príloha + nahratie do systému AIS, zasielanie vyplnených 
VUPCH a VTC do 15.3.2022) 

 

Návrhy na Rady študijných programov (zároveň s vyznačením odborových komisií 
pre 3. stupeň) po konzultácii s garantmi – do 21.2.2022 (nahratie do úložiska do 
22.2.2022, Tišliarová, Andrisová) 

 Mokrý, Janík, Statelová, Bašková, Tišliarová (1. a 2. stupeň) 

 Švihra, Andrisová (3. stupeň) 

 

Schválenie a menovanie Rady študijných programov, (pozvanie na spoločné 
zasadnutie plánované na 25.2.2022) – 22.2.2022, Čalkovská, Buchová 



 

Doplnenie a menovanie Akreditačnej rady JLF UK – predložiť na VR JLF UK 
k 10.3.2022 (návrh prerokuje vedenie 22.2.2022) – Čalkovská, Buchová, Frndová 

 

Príprava vzorového formulára Opis študijného programu a VHS ŠP (rovnaké 
časti) – do 25.2.2022  

 Mokrý, Bašková, Tišliarová – 1. a 2. stupeň 

 Švihra, Andrisová – 3. stupeň 

 

Zaslanie vzorového formulára opisu študijného programu a VHS ŠP garantom na 
doplnenie – do 25.2.2022, doručenie späť ako príloha + nahratie do AIS, do 20.3.2022, 
Tišliarová (1. a 2. stupeň), Andrisová (3. stupeň) (uloženie do spoločného úložiska do 
21.3.2022) 

 

Prvé zasadnutie Rád študijných programov – spoločné v Aula Magna - 25.2.2022 
(informovať o procese akreditácie, zoznam školiteľov, zoznam členov komisií pre 
štátne skúšky, odporúčaný študijný plán, zodpovednosť za prípravu OŠP a VHS ŠP) 
– prodekani, Tišliarová, Andrisová 

 

Doručenie zoznamu školiteľov (3. stupeň), zoznamu členov komisií na štátne 
skúšky po prvom zasadnutí Rád – do 28.2.2022 – sumarizácia a nahratie do úložiska 
- Tišliarová (1. a 2. stupeň), Andrisová (3. stupeň), nahratie do 1.3.2022  

 

Zaslanie zoznamu školiteľov (3. stupeň) a členov komisií ŠS na schválenie VR 
následné schválenie VR – 1.3.2022, Frndová (schválenie 10.3.2022) 

 

Doručenie odporúčaných študijných plánov na študijné oddelenie a nahratie do 
úložiska - do 28.2.2022, garanti, prodekani, Tišliarová, Andrisová 

 

Aktualizácia odporúčaných študijných plánov v AIS - do 4.3.2022, Tišliarová, 
Andrisová 

 



Výzva na pracoviská na aktualizáciu informačných listov predmetu v AIS (1. a 2. 
stupeň) – zaslanie výzvy do 4.3.2022, nahrávanie do AIS do 20.3.2022, Tišliarová, 
Andrisová, garanti predmetov 

 

VUPCH a VTC – sumarizácia elektronicky ako príloha a nahratie samotnými 
pedagógmi do AIS – do 14.3.2022, Tišliarova 1. a 2. stupeň, Andrisová 3. stupeň, 
nahrávanie doručených príloh do úložiska (do 15.3.2022). 

 

Doručenie vyplneného formulára opisu študijného programu a VHS ŠP garantmi 
ako príloha + nahratie do AIS, do 20.3.2022, garanti, prodekani Tišliarová (1. a 2. 
stupeň), Andrisová (3. stupeň) (uloženie do spoločného úložiska do 20.3.2022) 

 

Kontrola webu a anglickej verzie jednotlivých podkladov – do 28.3.2022, Hrabovský, 
Murčeková, Tišliarová, Andrisová 

 

Kontrola náležitostí VHS a VSK fakulty – Kolarovszki, Strachilová – do 28.3.2022 

 

Druhé zasadnutia Rád študijných programov – do 28.3.2022 – prodekani, 
Tišliarová, Andrisová – kompletizácia návrhov pre AR JLF UK 

 

Nahratie kompletných materiálov do Sharepointového úložiska UK – do 
31.3.2022, Tišliarová, Andrisová, prodekani 

 

Zaslanie žiadosti na MZ SR o vyjadrenie k návrhu študijných programov – 
regulované povolania – do 31.3.2022, Čalkovská, Buchová 

 

Predloženie kompletných spisov (so súhlasom MZ SR) na schválenie AR JLF UK 
– do 8.4.2022 (prodekani pre pedagogickú činnosť) 

 

Zasadnutie AR JLF UK – do 30.4.2022 

Predloženie spisov na AR UK – do 5.5.2022 



 


