
 

 

 

 
  

  

Zasadnutie Akreditačnej rady BISLA: 

dňa 29. 09. 2022 o 13:00 hod. na akademickej pôde BISLA. 

 

Prítomní členovia AR (všetky mená uvedené v zápisnici sú bez titulov): 

František Novosád, Dagmar Kusá, Lucia Sulíková, Barbora Rihariová, 

Mária Dudžáková, Lukáš Siegel,   

  

Program zasadnutia: 

 

1. Úpravy a zmeny opisu študijného programu  

2. Vytváranie nových podmienok hodnotenia kvality študijného 

programu 

3. Aktualizácia študijného poriadku BISLA 

4. Aktualizácia vyhodnocovania kvality – spracovávanie dát od 

zamestnávateľov a organizácií 

5. Aktualizácia ideálneho študijného plánu a prehodnocovanie 

povinných predmetov 

 

K bodu 1:  

Komisia si prešla aktuálnu podobu študijného programu BISLA a prešla 

jednotlivé časti, ktoré boli nutné upraviť. Následne sa otvorila diskusia 

k aktualizáciám a zmenám v aktuálnej podobe študijného programu. 

Komisia diskutovala aj o absolventských dátach a záverečných prácach 

a ich zadaniach v rámci študijného programu.   

 



 

 

 

 

 
  

K bodu 2: 

Komisia diskutovala o nastavení systému kvality, ktorý by reflektoval 

potrebu pravidelne upravovať a revidovať študijný program v súlade 

s kontinuálnym zvyšovaním kvality a úrovne vzdelania poskytovaného 

na BISLA. Komisia predstavila niekoľko nových možností formou 

upravených študentských dotazníkov, ktoré BISLA pravidelne počas 

roka realizuje. 

 

K bodu 3: Komisia diskutovala o aktuálnej podobe študijného poriadku 

a zamerala sa na niekoľko nedostatkov, ktoré boli obsiahnuté v článkoch 

4 až 9. Tieto zistenia budú posunutú Akademickému Senátu BISLA, 

ktorý bude pracovať na aktualizácii tohto dokumentu. 

 

K bodu 4: 

Zamestnávatelia a spolupracujúce organizácie poskytujú BISLA údaje, 

ktoré ovplyvňujú kvalitu a obsah študijného programu. Komisia prešla 

cez niektoré z dotazníkov, ktoré zamestnávatelia vypĺňajú pre účely 

BISLA a vyhodnotila kvalitu absolvovaných stáží našich študentov. 

Navrhla pripomienka a úpravy aktuálnej podoby dotazníkov, ktoré budú 

implementované a zverejnené na webovej stránke.  

  

K bodu: 5 

Komisia si prešla ideálny študijný plán a pripomienkovala jednotlivé 

predmety, ktoré sú uvedené v študijnom pláne. Komisia následne zahájila 

diskusiu k povinným predmetom a ich obsahu. Navrhli sa úpravy 

a zmeny, ktoré budú zapracované do ideálneho štud. plánu a zverejnené. 



 

 

 

Zapísal: Lukáš Siegel  

 

 


