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Stanovisko 
dočasnej  pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy predloženej podľa § 85 ods. 2 

- začlenenie verejnej vysokej školy  
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Číslo žiadosti: 405_16/AK 

Vysoká škola /fakulta: Univerzita J. Selyeho (UJS)  

Správa predložená MŠVVaŠ 

SR dňa: 

Správa UJS zo dňa 5. 9. 2016 

Správa postúpená z  

MŠVVaŠ SR komisii dňa: 

22. 9. 2016 

Komplexná akreditácia  Začlenenie verejnej vysokej školy 

Predseda dočasnej PS: M. Fendek 

Členovia dočasnej PS   L. Čarný, M. Gbúrová, V. Patráš, G. Petrová 

 

Overenie výsledku prijatých opatrení – UJS nesplnila v rámci komplexnej akreditácie 

kritérium KZU-3 na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 

 

Kritérium Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj 

doktorandské študijné programy 

KZU-3 
Pôvodné hodnotenie kritériá – 93. ZAK (6. - 7. 4. 2016) 
Požiadavka:  

„Vysoká škola má k 31. 10. 2014 študentov doktorandského štúdia 

najmenej 60 % oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu 

akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa. Oblasti 

výskumu sa posudzujú samostatne po jednotlivých súčastiach vysokej 

školy.“  

Vyhodnotenie:  

Celkový počet oblastí výskumu s akreditovaným  

študijným programom prvého alebo druhého stupňa   5 

 

z toho počet oblastí výskumu, v ktorých má univerzita  

študentov doktorandského štúdia      2 

 

Podiel oblastí výskumu, v ktorých má univerzita študentov  

doktorandského štúdia (v %)                           40 

 

Z celkového počtu 5 oblastí výskumu s akreditovaným študijným 

programom prvého alebo druhého stupňa sú 2 oblasti výskumu, v ktorých 

má UJS študentov doktorandského štúdia.  

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia vyplýva, že UJS nespĺňa kritérium 

KZU-3 

Prijaté opatrenia 

UJS v KZU-3 

UJS vykonala nasledujúce opatrenia k naplneniu kritéria: 

Dňa 10. mája 2016 bolo rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu SR č. 2016-15410/20300:2-15A0 priznané právo uskutočňovať 

študijný program tretieho stupňa ekonomika a manažment podniku v 

študijnom odbore v 3.3.16. ekonomika a manažment podniku v  

dennej a externej forme štúdia, v oblasti výskumu 8: ekonómia a 

manažment EkF UJS zverejnila dňa 23.05.2016 na úradnej výveske a 



 

 2 

webovom sídle fakulty podmienky prijatia pre študijný program tretieho 

stupňa ekonomika a manažment podniku na akademický rok 2016/2017, 

vrátane termínu a spôsobu overovania splnenia podmienok a spôsobu ich 

vyhodnocovania podľa §57 zákona o vysokých školách. Prijímacie 

pohovory na tento nový študijný program sa konali dňa 23.8.2016. Prvý 

zápis prijatých študentov v počte 8 doktorandov v dennej forme štúdia sa 

konal dňa 2. 9. 2016.  

Závery: 

Celkové 

zhodnotenie 

prijatých opatrení 

Uvedenými opatreniami UJS pri nezmenenom počte 5 oblastí výskumu s 

akreditovaným študijným programom prvého alebo druhého stupňa 

zvýšila počet oblastí s akreditovaným doktorandským študijným 

programom, v ktorom je zapísaný aspoň jeden študent na 3 (okrem 

uvedeného študijného programu tretieho stupňa v komplexnej akreditácii 

UJS znovu získala právo uskutočňovať študijný program 3.stupňa 

maďarský jazyk a literatúra  
v študijnom odbore 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry v dennej a 

externej forme štúdia, v OV 2. humanitné vedy na PdF UJS 

teológia v študijnom odbore 2.1.12. teológia v dennej  

a externej forme štúdia, v OV 2. humanitné vedy na RTF UJS 

Nový pomer  je 3/5, čo prestavuje požadovaných 60 % OV, v ktorých má 

univerzita študentov doktorandského štúdia.- 

  

Dočasná PS konštatuje, že UJS prijala v danej veci dostatočné opatrenia. 

Návrh odporúčania 

ministerstvu: 

Ponechať doterajšie začlenenie UJS – univerzitná vysoká škola 

Odporúčanie 

vysokej škole: 

 

 

Hlasovanie členov DPS k návrhu stanoviska   
Dňa: 
 

 28.2. – 29. 3. 2017 

Výsledok hlasovania za 

návrh vyjadrenia PS 
Za: 4                                     Proti: 0                    Zdržal sa:0 

Podpis predsedu 

pracovnej skupiny: 
M. Fendek, v. r. 

 

 

100. zasadnutie Akreditačnej komisie 
Dňa: 
Počet prítomných na 

hlasovaní: 

5. – 6. 4. 2017 

18 

Výsledok hlasovania za 

návrh vyjadrenia PS: 
Za: 17                                Proti: 0                   Zdržal sa: 1 

 
Podpis predsedu AK: Ľ. Fišera, v. r.  

 

 

 

 

 


