
Zápisnica č. 1/2022 z rokovania  

Pracovnej skupiny RVH pre študijný odbor 26. politické vedy   

k návrhu zosúladenia študijných programov politológia 

 

Predmet rokovania:  

Prerokovanie a schválenie návrhov stanovísk k návrhom zosúladenia študijných programov politológia 

so Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVS).  

Priebeh rokovania: 

Spravodajca pracovnej skupiny, Mgr. Pavol Struhár, PhD.,  dňa 8.6.2022 oslovil členov PS RVH pre 

študijný odbor 26. politické vedy: 

 

doc. Ing. Štefan Danics, PhD. 

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. 

Paulína Šávoltová 

 

s požiadavkou expertne posúdiť študijné programy politológia I., II., III. stupeň v dennej a externej 

forme, najmä ich súlad so Štandardmi SAAVS. Členom pracovnej skupiny bola zároveň doručená 

kompletná dokumentácia k návrhu zosúladenia študijných programov politológia v I., II. a III. stupni 

v dennej aj externej forme. Členovia skupiny od spravodajcu skupiny obdržali vypracovaný materiál 

s odkazmi na relevantné časti dokumentov, ako pomôcku k hodnoteniu jednotlivých kritérií SP.  

13.6.2022 sa prostredníctvom MS TEAMS členovia skupiny stretli, aby prerokovali predloženú 

dokumentáciu a prediskutovali sporné body návrhu. Online forma bola zvolená vzhľadom na časovú 

zaneprázdnenosť jednotlivých členov, pôsobiacich aj v zahraničí. Pracovná skupina bola 

uznášaniaschopná, do rokovania sa zapojili štyria členovia pracovnej skupiny z piatich.  

Doc. Rudolf Kucharčík, PhD. na základe skúsenosti z iných akademických pracovísk prezentoval 

pripomienky a návrhy týkajúce sa aktualizácie VUPCH a výstupov tvorivej činnosti. 

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD., primátor mesta Partizánske reprezentujúci zamestnávateľov, upozornil 

na nedostatok kvalifikovaných absolventov politológie vo verejnej správe a vyjadril podporu študijných 

programov politológia na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka.  

Spravodajca skupiny spracoval návrh stanovísk, pričom zapracoval pripomienky členov pracovnej 

skupiny.  Návrh stanovísk bol členom PS zaslaný aj e-mailom. 

Členovia nasledujúci deň vyjadrili súhlas s predloženým návrhom stanoviska PS RVH pre študijný odbor 

26. politické vedy a poverili jej spravodajcu Mgr. Pavla Struhára, PhD. prezentovať návrh stanoviska na 

Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD. 

Uznesenie č. 1: 

Pracovná skupina Rady pre vnútorné hodnotenie pre študijný odbor 26. politické vedy schvaľuje návrhy 

stanovísk k návrhu zosúladenia študijných programov politológia I., II., III. stupeň v dennej a externej 

forme.  

 

V Trenčíne, dňa 14.6.2022                                                             Vypracoval:  Mgr. Pavol Struhár, PhD. 

 


