
Zápisnica č. 1/2023 z rokovania Pracovnej skupiny RVH pre študijný odbor 26. politické vedy  

k úprave študijných programov politológia I. a II. stupeň v externej forme 

Predmet rokovania:  

Prerokovanie a schválenie Stanoviska k úprave študijných programov politológia I. a II. stupňa 

v externej forme. 

Priebeh rokovania: 

Spravodajca, Mgr. Pavol Struhár, PhD.,  dňa 23.2.2023 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 

 

Členom pracovnej skupiny boli doručené potrebné podklady pre študijné programy politológia I. a II. 

stupňa v externej forme:   

• Študijné plány s informačnými listami 

• Opisy študijných programov  

• Vnútorné hodnotiace správy. 

• Charakteristika úpravy študijného programu 

• Vplyv úpravy študijného programu na plnenie súvisiacich štandardov pre študijný program  

• Žiadosti o úpravu študijného programu politológia 

Do 28.2.2023 bol vytvorený priestor na pripomienky, na základe ktorých boli spravodajcom skupiny 

spracované návrhy stanovísk PS RVH k žiadosti o úpravu študijných programov politológia I. a II. stupňa 

v externej forme. 

Rokovanie o finálnej podobe stanovísk sa realizovalo online, 9.3.2023. K návrhu stanovísk neboli 

vznesené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 1: 

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

s prerokovanou verziou Stanoviska PS RVH k žiadosti o úpravu študijných programov politológia I. 

v externej forme a Stanoviska PS RVH k žiadosti o úpravu študijných programov politológia II. stupňa 

v externej forme.  

V časti Rôzne,  člen skupiny doc. Ing. Štefan Danics, PhD. požiadal o ukončenie členstva v pracovnej 

skupine RVH pre študijný odbor 26. politické vedy z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.  V zmysle čl. 

33, ods.18, písm.c) Pravidiel pre vnútorný systém zabezpečenia a hodnotenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností na TnUAD v Trenčíne doručí písomné 

vzdanie sa členstva predsedníčke Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD. Docentovi Danicsovi 

ďakujeme za prácu v skupine. Spravodajca skupiny, Mgr. Pavol Struhár, PhD., bol poverený 

zabezpečením relevantných návrhov na obsadenie voľného miesta člena pracovnej skupiny 

z prostredia zahraničnej univerzity.  

 

V Trenčíne, dňa 10.3.2023 
Vypracoval:  Mgr. Pavol Struhár, PhD.  
 


