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ZÁPISNICA č. 6/PS – FZ/2022 

z prerokovania a hlasovania členov Pracovnej skupiny pre študijné odbory regulované 

Ministerstvom zdravotníctva SR pri Rade pre vnútorné hodnotenie TnUAD v Trenčíne 

per rollam  

 

 

Termín konania hlasovania: 10.10.2022 – 12.10.2022 

Forma hlasovania: korešpondenčnou formou vyplnením hlasovacieho lístka 

 

Členovia Pracovnej skupiny pre študijné odbory regulované Ministerstvom zdravotníctva SR: 

 

Spravodajca 

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 

Členovia 

Mgr. Michaela Bobkowska, PhD. 

doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. 

Mgr. Lenka Dunajová Družkovská 

 

Členovia PS mali elektronickou cestou (mailom) predložené: 

- Pravidelné hodnotiace správy garantov o uskutočňovaní študijných programov za 

akademický rok 2021/2022: 

- fyzioterapia, 1. stupeň, denná forma štúdia 

- fyzioterapia, 1. stupeň, externá forma štúdia 

- fyzioterapia, 2. stupeň, denná forma štúdia 

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 1. stupeň, denná forma štúdia 

- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 1. stupeň, externá forma štúdia 

- ošetrovateľstvo, 1. stupeň, denná forma štúdia 

- ošetrovateľstvo, 2. stupeň, denná forma štúdia 

- verejné zdravotníctvo, 1. stupeň, denná forma štúdia 

- verejné zdravotníctvo, 1. stupeň, externá forma štúdia 

- Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným hodnotiacim správam garantov o uskutočňovaní 

študijných programov 

 

Členovia PS mali vyjadriť súhlas, resp. pripomienky k predloženým materiálom. 

Všetci členovia PS zaslali/odovzdali v stanovenom termíne vyjadrenia. 

 

Výsledky: 

1. S predloženým Vyjadrením PS RVH k Pravidelným hodnotiacim správam garantov o 

uskutočňovaní študijných programov za akademický rok 2021/2022 

- Súhlasím bez pripomienok – 4  

- Súhlasím s pripomienkami / návrhmi: – 0   
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Záver  

Pravidelné hodnotiace správy garantov o uskutočňovaní študijných programov za akademický 

rok 2021/2022 boli prerokované a Vyjadrenie PS RVH k Pravidelným hodnotiacim správam 

garantov o uskutočňovaní študijných programov bolo schválené bez pripomienok.  

 

 

Zapísal:  PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. 

Overila:  Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.  


