
Z á p i s n i c a č. 1/2023 
z  Rady študijného programu pôrodná asistencia 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
konanej dňa 13.februára 2023 

 
 
Prítomní: podľa rozdeľovníka 
Predsedníčka Rady pre študijný program pôrodná asistencia (ďalej len RŠP) doc. Mgr. Martina 
Bašková, PhD. predložila členom RŠP na vyjadrenie a schválenie per rollam dokumenty, ktoré 
boli pripravené v rámci zosúlaďovania študijných programov so štandardmi.  
 
Členovia RŠP sa vyjadrovali k:  

1. opis študijného programu PA - Mgr.PA externá forma 
2. vnútorná hodnotiaca správa študijného programu PA - Mgr.PA 
3. informačné listy predmetu PA - Mgr.PA externá forma 

 
K najvýznamnejším navrhovaným zmenám patrí:  

K bodu 1. 
Rada pre študijný program PA schválila Opis študijného programu PA- Mgr. Externá forma, 
Pripomienky:  Mgr. E. Maskálová, PhD.  - v opise Mgr. externé, pripomienky formálneho 
charakteru. Pripomienky boli akceptované a zapracované do OSP PA.  
(Uznesenie č.1/1/2023). 
K bodu 2 
Rada pre študijný program PA schválila Vnútornú hodnotiacu správu študijného 
programu - Mgr. externá forma,   
Pripomienky: Mgr. E. Maskálová, PhD.  – VHS SP Mgr. Externá forma, pripomienky 
formálneho charakteru. Pripomienky boli akceptované a zapracované do OSP PA  
(Uznesenie č.2/1/2023). 
K bodu 3 
Rada pre študijný program PA súhlasí s Informačnými listami predmetov (ILP) pre študijný 
program - Mgr. externá forma, bez pripomienok (Uznesenie č.3/1/2023). 
 
 
Uznesenia 
Uznesenie č.1/1/2023 
Rada RŠP súhlasí s opisom študijného programu PA - Mgr. externá forma a odporúča 
predložiť OŠP ako podklad pre proces zosúlaďovania ŠP so štandardami a zverejnením na 
webovom sídle fakulty. 
Uznesenie č.2/1/2023 
Rada RŠP súhlasí so znením Vnútornej hodnotiacej správy študijného programu - Mgr. 
externá forma odporúča predložiť VHS ako podklad pre proces zosúlaďovania so 
štandardami a zverejnením na webovom sídle fakulty. 
Uznesenie č.3/1/2023 
Rada RŠP súhlasí s Informačnými listami predmetov (ILP) študijného programu - Mgr. externá 
forma odporúča predložiť ILP ako podklad pre proces zosúlaďovania so štandardami 
a zverejnením na webovom sídle fakulty. 



Schválené zmeny zaslať na Študijné oddelenie na nahranie do systému AIS2 pre rok 
2023/2024.  
T: 15.2.2023 
Zodpovedná: doc.Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Členovia RŠP, v počte 12 vyjadrili súhlas (per rollam) so všetkými predkladanými 
dokumentmi a navrhovanými zmenami.  
 
V Martine, dňa 13.2.2023  
Zapísala: Mgr. Anita Hlušeková 
 
Schválila:    doc. Mgr.Martina Bašková, PhD.v.r. 
    predsedníčka Rady študijného programu pôrodná asistencia 


