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Komplexná akreditácia
Časový a obsahový harmonogram návštevy VŠ
			(odsúhlasený vzor na pracovnom stretnutí 19.9.2014)



Číslo žiadosti:			
Predseda dočasnej PS: 	
Členovia dočasnej PS: 		
Začiatok KA: 		2. 06. 2014
Posúdenie podkladov 
najneskôr do: 			2. 06. 2015
Dátum návštevy:		
Počet fakúlt:			

deň  mesiac 2014
VŠ - rektorát
09.00 – 09.30 h
Adresa
Stretnutie zástupcov dočasnej pracovnej skupiny s vedením VŠ
09.30 – 10.00 h
Návšteva knižnice VŠ a prehliadka priestorov a vybavenia 
10.00 – 10.30 h
Presun členov dočasnej PS na príslušné fakulty 
10.30 h 
Predmetné stále PS začínajú návštevu na príslušných fakultách
1. fakulta 
2. fakulta
Adresa    
Adresa 
Priebeh návštevy na fakulte 
10.30 – 11.00 h
11.30 – 12.00 h
12.00 – 13.00 h
13.00 –13.30 h

13.30 – 14.00 h
14.00 – 16.00 h 
16:00 - 17:00 h
Stretnutie zo zástupcami fakulty  
Stretnutie s garantmi ŠP 
Obed v priestoroch fakúlt
Stretnutie a rozhovory so študentmi vrátane doktorandov, bez prítomnosti pedagógov, v učebniach (náhodne, počas vyučovacieho procesu)
Prehliadka priestorov a vybavenia  
Overovanie predložených výsledkov hodnotenia výskumu podľa oblastí
Vyhodnotenie návštevy PS pre potreby AK

fakulta 
Počet oblastí výskumu (OV):		
Účasť členov stálej PS:			




Harmonogram bude možné po príchode na fakultu po dohode s predsedom stálej, alebo dočasnej PS upraviť.






Obsah  návštevy a predkladanie požadovaných materiálov

1. Členovia stálej PS budú overovať podklady predložené VŠ/fakultami za príslušné oblastí  výskumu.
Overovanie sa bude týkať:
a) informácií o priestorovom, materiálnom, technickom a informačnom zabezpečení pracovísk VŠ/fakúlt
b) overovania podkladov na hodnotenie výskumu. Na tento účel VŠ/fakulta
predloží pre každú oblasť výskumu samostatne v tlačenej forme tieto dokumenty:
	v rámci atribútu výstupov – samotné publikačné výstupy v poradí, ako ich uviedla v podkladoch ku komplexnej akreditácii za príslušnú oblasť výskumu, ukážky zborníkov a časopisov vydávaných vysokou školou. Ku každému výstupu treba hodnoverne doložiť skutočnosti, rozhodujúce na zaradenie výstupu do príslušnej kategórie, napr. vytlačený výpis z databázy Thompson MJL, výpis z Web of Science, Scopus s uvedením príslušného časopisu a príslušného IF, kópiu predhovoru v zborníku, či tiráž zborníka pre overenie vydavateľa, ak to vyžaduje kategorizácia výstupov;
	atribútu  prostredia – všetky dokladované podklady uvedené v žiadosti; v prípade grantov stačí dokladovať 20 grantov s najvyšším objemom finančných prostriedkov (pre granty je potrebné dokladovať rozhodnutie grantovej agentúry o pridelení grantu vrátane finančných prostriedkov), v prípade skončených doktorandov predložiť výstupy kategórie A, v prípade hodnotenia kvality zamestnancov pre OV 16 predložiť výstupy kategórie A.
	v rámci v rámci atribútu ocenenia – všetky dokladované podklady uvedené v žiadosti, napr. pozvané prednášky dokladovať pozvánkou alebo programom s vyznačením pozvaná prednáška
	iné - ukážky úspešne obhájených bakalárskych, diplomových a dizertačných prác (pre každý študijný program, ktorý sa uskutočňoval podľa úrovne hodnotenia prácu na najlepšej úrovni, na strednej úrovni a na najslabšej úrovni).


2. Členovia  dočasnej PS ustanovenej na komplexnú akreditáciu overujú skutočnosti uvedené v týchto dokumentoch
	Dlhodobý zámer vrátane predloženia výsledkov študentských ankiet 

Podklady k vnútornému systému kvality.

3. Podľa požiadaviek členov AK (napr. nahliadnutie do pracovných zmlúv na účely overenia plnenia kritérií KSP – A3, resp. KSP- A6). 

Osobitná požiadavka: 
Pre potreby zasadnutia pracovnej skupiny na vysokej škole/fakulte sa vyžaduje zo strany VŠ/fakúlt  pripraviť samostatnú, uzamykateľnú miestnosť s PC (+ tlačiareň, prístup na internet a dataprojektor). 
Zabezpečenie prístupu na parkovisko na VŠ, resp. fakulte a možnosti parkovania pre členov AK, resp. členov PS AK.

