Zápis
zo 109. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 14. – 15. novembra 2018 v Bratislave
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní: M. Cagala, L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, M. Gbúrová,
R. Hindls, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Nečas, V. Patráš,
G. Petrová, J. Sinay, I. Šimovček, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
2. Hostia
M. Šmid, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
A. Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
J. Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR (GR SVŠ)
Z. Brčáková, zástupkyňa odboru vysokoškolského vzdelávania SVŠ
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) – študijné programy
3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) – habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. d) – návrh na zlúčenie fakúlt vysokej školy
4.1 Návrh na splynutie fakúlt súkromnej Vysokej školy Danubius so sídlom v Sládkovičove
do jednej fakulty s názvom Fakulta Janka Jesenského VŠDan
(žiadosť č. 2018/473-68AA, predkladá predseda dočasnej PS I. Šimovček)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmena v sústave študijných odborov
5.1 Zmena v sústave študijných odborov – zmena opisu ŠO 3.4.8. medzinárodné právo
(žiadosť č. 2018/465-68AA, predkladá predseda stálej PS I. Šimovček)
5.2 Zmena v sústave študijných odborov – nový ŠO právo Európskej únie
(žiadosť č. 2018/466-68AA, predkladá predseda stálej PS I. Šimovček)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 – správy na odstránenie nedostatkov
predložené vysokými školami
6.1. Študijné programy
6.2. Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp. zmena HVK
8. Špičkové tímy – ukončenie vyhodnotenia správ z 1. výzvy
9. Rozličné
9.1 Zmeny v stálych a dočasných PS
9.2 Oboznámenie členov AK so zmenami, ktoré priniesla novela zákona o vysokých školách
č. 270/2018 Z. z. a s prechodnými ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z.
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k činnosti AK
(predkladá tajomníčka AK)
9.3 Verifikácia prevodníka zamestnaní a vysokoškolských študijných odborov na účely
Prognóz vývoja na trhu práce v SR (uvedie predseda Ľ. Fišera)
9.4 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda AK Ľubor Fišera. Privítal prítomných hostí, členov AK
a skonštatoval, že doteraz stále nebol vymenovaný nový podpredseda komisie. Následne
predložil na odsúhlasenie návrh programu s jednou zmenou, a to návrhom na prednostné

prerokovanie bodu 9.2 hneď po kontrole uznesení vzhľadom na jeho obsah. Členovia AK tento
návrh prijali, ako aj všetky ostatné body návrhu programu, bez pripomienok. Ďalej program
pokračoval kontrolou uznesení zo 108. ZAK, kde tajomníčka AK konštatovala, že všetky prijaté
uznesenia zo 108. ZAK boli splnené. Následne oboznámila členov AK so zmenami, ktoré
priniesla novela zákona o vysokých školách č. 270/2018 Z. z., ako aj príslušné ustanovenia
nového zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o zabezpečovaní kvality VV“)
vo vzťahu k činnosti AK. Členovia AK ako aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl ocenili
prehľadnú informáciu o týchto zákonoch v súvislosti s postupmi AK po nadobudnutí ich
účinnosti. Pred ďalším rokovaním predseda AK vyzval ešte prítomných zástupcov reprezentácie
vysokých škôl o krátke vystúpenie. Prezident SRK a podpredsedníčka RVŠ vo svojom vystúpení
komentovali najmä rozpis finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR na rok 2019. Prítomnosť
zástupcu MŠVVaŠ SR v osobe GR SVŠ J. Jurkoviča členovia AK využili na ozrejmenie si
postupov AK po nadobudnutí účinnosti ostatnej novely zákona o vysokých školách č. 270/2018
Z. z. a zákona o zabezpečovaní kvality VV.

K bodu 2
Uznesenie 109.2.1
a) Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v spojitosti s § 37
ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy
podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v spojitosti s § 37
ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo
udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia v nadväznosti na uznesenie č. 108.10.3b ukončila posúdenie podnetu
študentky (č. žiadosti 2018/461-68AA) externej formy štúdia Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, Fakulty sociálnych vied, po doručení stanoviska rektora UCM k predmetnej veci.
Podnet, v ktorom sa poukazuje na neštandardný priebeh štátnej skúšky na 2. Stupni,
Akreditačná komisia považuje za neopodstatnený, čím sa stotožnila so stanoviskom rektora,
že priebeh štátnej skúšky zodpovedal príslušným predpisom.

K bodu 3
Uznesenie 109.3.1
a) Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča
MŠVVaŠ SR priznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 2 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča
MŠVVaŠ SR nepriznať právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 4
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove listom zo dňa 4. 9. 2018 predložila Akreditačnej komisii
žiadosť (č. 2018/473-68AA) o vyjadrenie k splynutiu doterajších troch fakúlt do jednej fakulty.
Akreditačná komisia na spracovanie predmetnej žiadosti zriadila uznesením č. 108.10.1b dočasnú
pracovnú skupinu v zložení Ivan Šimovček (predseda), Ľubor Fišera, Marcela Gbúrová, Viliam
Kupec, Peter Markoš a Vladimír Patráš. Dočasná pracovná skupina vypracovala stanovisko, ktoré
na zasadnutí predniesol jej predseda I. Šimovček. Vzhľadom na platnosť novely zákona
o vysokých školách č. 270/2018 Z. z. a zákona o zabezpečovaní kvality VV, v zmysle ktorých
takáto činnosť po 1. 11. 2018 už nespadá do pôsobnosti AK, komisia prijala nasledujúce
uznesenie.

Uznesenie 109.4.1
Akreditačná komisia súhlasí so závermi, ktoré sú uvedené v stanovisku dočasnej pracovnej
skupiny na posúdenie žiadosti Vysokej školy Danubius v Sládkovičove o vyjadrenie k splynutiu
fakúlt do jednej nástupníckej fakulty – Fakulty Janka Jesenského (č. 2018/473-68AA) a zašle ho
vysokej škole na vedomie, resp. ako nezáväzné stanovisko na ďalšie využitie vysokou školou.

K bodu 5
Akreditačná komisia vzala na vedomie oznámenie MŠVVaŠ SR o doplnení kritérií používaných
pri komplexných akreditáciách činností vysokých škôl zo dňa 11. 10. 2018 č. 2018/6569:5415A0.
5.1 Zmena v sústave študijných odborov - zmena opisu študijného odboru
3.4.8. medzinárodné právo
(žiadosť č. 2018/465-68AA)

Uznesenie 109.5.1
a) Akreditačná komisia posúdila návrh na zmenu v sústave študijných odborov v súlade s § 82
ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 4 zákona
o zabezpečovaní kvality VV, ktorú jej predložilo MŠVVaŠ SR listom č. 2018/10940:2-15A0
zo dňa 27. 8. 2018 (č. žiadosti 2018/465-68AA), ako aj doručené pripomienky MŠVVaŠ SR
počas zverejnenia uvedeného návrhu na webovom sídle ministerstva.
b) Akreditačná komisia vyjadruje súhlas so zmenou opisu študijného odboru medzinárodné
právo, ktorú MŠVVaŠ SR predložila Paneurópska vysoká škola so sídlom v Bratislave listom
č. RE-188/2018 zo dňa 27. 6. 2018 a súčasne odporúča zaradiť na základe pripomienok
uvedených v bode a) tohto uznesenia medzi príbuzné študijné odbory aj študijný odbor
„právo“ a študijný odbor „teória a dejiny štátu a práva“.
5.2 Zmena v sústave študijných odborov - zaradenie nového študijného odboru
právo Európskej únie
(žiadosť č. 2018/466-68AA)

Uznesenie 109.5.2
Akreditačná komisia posúdila návrh na zaradenie nového študijného odboru právo Európskej
únie do sústavy študijných odborov v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách v spojitosti s § 37 ods. 4 zákona o zabezpečovaní kvality VV, ktorý jej
predložilo MŠVVaŠ SR listom č. 2018/11678:2-15A0 zo dňa 27. 8. 2018 (č. žiadosti 2018/46668AA) a vyjadruje súhlas s navrhnutou zmenou v plnom rozsahu, ako ju MŠVVaŠ SR predložila
Univerzita Komenského v Bratislave listom č. OŠV 2 152/2018 D I zo dňa 16. 7. 2018.
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K bodu 6
6.1 Študijné programy

Uznesenie 109.6.1
a) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými
školami v študijných programoch podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR
zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými
školami v študijných programoch podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR
vzhľadom na skutočnosť, že vysoká škola neprijala dostatočné opatrenie pozastaviť právo
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými
školami v študijných programoch podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR
obnoviť pozastavené právo a priznať právo s časovým obmedzením, resp. do najbližšej
komplexnej akreditácie takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
6.2 Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie

Uznesenie 109.6.2
a) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými
školami v daných študijných odboroch podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a odporúča MŠVVaŠ SR
zrušiť časové obmedzenie a priznať právo do najbližšej komplexnej akreditácie takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými
školami v príslušnom študijnom odbore podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. v spojitosti
s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV o vysokých školách a vzhľadom na
skutočnosť, že vysoká škola v súčasnosti spĺňa kritériá, odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť
platnosť priznaných práv do najbližšej komplexnej akreditácie takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia overila výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými
školami v daných študijných odboroch podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v spojitosti s § 35 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV a vzhľadom na to, že
vysoká škola neprijala dostatočné opatrenia, odporúča MŠVVaŠ SR odňať právo
v predmetných študijných odboroch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 109.7.1
a) Akreditačná komisia posúdila zmeny oznámené vysokými školami predložené pred 31. 10.
2018 v súlade s § 83 ods. 12 v tom čase platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
v poskytovaní akreditovaných študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú
vysoké školy priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie,
a akceptuje navrhnuté zmeny takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila zmeny oznámené vysokými školami predložené pred 31. 10.
2018 v súlade s § 83 ods. 12 v tom čase platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
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v poskytovaní akreditovaných študijných programov, na ktoré majú vysoké školy priznané
právo uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie, a neakceptuje navrhnuté
zmeny takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia zastavuje v súlade s § 37 ods. 6 zákona o zabezpečovaní kvality VV
konanie v prípade žiadosti Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave č. 2018/433-68AA
(pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia sa zoberala žiadosťou prof. Josefa Jampílka z Farmaceutickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave o preskúmanie vyjadrenia Akreditačnej komisie
k zmenám garantovania študijného programu 3. stupňa farmaceutická chémia a HVK
v študijnom odbore farmaceutická chémia, ktoré bolo prijaté na 108. ZAK (uvedené v prílohe
k uzneseniu 108.7.1a). Akreditačná komisia pri preskúmaní obsahu podnetu si vyžiadala aj
písomné stanovisko rektora Univerzity Komenského. Po zvážení všetkých náležitostí
Akreditačná komisia skonštatovala, že nie je dôvod na zmenu predmetného vyjadrenia AK zo
108. ZAK týkajúceho sa odsúhlasenia nových garancií. Predseda Akreditačnej komisie bude
o svojich zisteniach písomne informovať pisateľa podnetu.
e) Akreditačná komisia v súvislosti so žiadosťou rektora Univerzity Komenského v Bratislave
(č. 2018/491-68AA) o posúdenie zmien týkajúcich sa metód štúdia v prípade akreditovaných
študijných programov 1. a 2. stupňa v učiteľských študijných odboroch na Pedagogickej
fakulte UK poveruje predsedníčku stálej pracovnej skupiny pre oblasť výskumu
1. pedagogické vedy G. Petrovú a člena AK L. Čarného vykonaním návštevy. Jej cieľom bude
overenie realizácie študijných programov v zmenených podmienkach počas zimného semestra
akademického roka 2018/2019. Návštevu administratívne zabezpečí Sekretariát Akreditačnej
komisie.

K bodu 8
Akreditačná komisia posúdila tvorivú činnosť špičkových tímov akceptovaných v 1. výzve po
troch rokoch ich činnosti. Posúdila tiež perspektívu tímov v ďalších rokoch, berúc do úvahy
najmä zapojenie mladých členov tímov. Vychádzala zo správ, ktoré predstavitelia tímov poslali
AK na základe jej výzvy. Aj v uplynulých troch rokoch vytvorili špičkové tímy pozoruhodné
medzinárodne významné vedecké a umelecké diela, všetky dokázali opodstatnenosť ich ďalšieho
pôsobenia v režime špičkových tímov. V pätnástich tímoch nastali určité zmeny, prevažne
v pôsobení členov mladších ako 40 rokov. Zmeny v tímoch posudzovali predsedovia stálych PS a
členovia dočasnej PS pre špičkové tímy v zmysle pravidiel 1. výzvy, vrátane procesu „cross
checking“.

Uznesenie 109.8.1
a) Akreditačná komisia v nadväznosti na uznesenie č. 108.9.1 ukončila vyhodnotenie správ
vedúcich špičkových tímov z 1. výzvy v počte 37 takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia poveruje predsedu AK oboznámiť MŠVVaŠ SR listom so závermi
uvedenými v písmene a) tohto uznesenia.

K bodu 9
9.1 Zmeny v stálych a dočasných PS

Uznesenie 109.9.1
a) Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia odsúhlasila dočasnú pracovnú skupinu na posúdenie žiadosti
o komplexnú akreditáciu Akadémie médií, odbornej vysokej školy mediálnej a marketingovej
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komunikácie v Bratislave, n. o., v tomto zložení: V. Patráš (predseda), Ľ. Fišera, M. Gbúrová,
L. Čarný a M. Urban.
9. 2 Oboznámenie členov AK so zmenami, ktoré priniesla novela zákona o vysokých
školách č. 270/2018 Z. z. a s prechodnými ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z.
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k činnosti AK

Uznesenie 109.9.2
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu tajomníčky AK o zmenách, ktoré priniesla
novela zákona o vysokých školách č. 270/2018 Z. z. a príslušné ustanovenia nového zákona č.
269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania pre činnosť AK.
9.3 Verifikácia prevodníka zamestnaní a vysokoškolských študijných odborov na účely
Prognóz vývoja na trhu práce v SR

Uznesenie 109.9.3
Akreditačná komisia sa oboznámila s ponukou firmy TREXIMA Bratislava, s. r. o., na
spoluprácu pri verifikácii prevodníka zamestnaní a vysokoškolských študijných odborov na účely
Prognóz vývoja na trhu práce v SR, ktorú predniesli delegovaní zástupcovia Lucia Ditětová,
Jozef Krabáč a Ľubomír Kadlečík.
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh, podľa ktorého v najbližšom čase predseda AK po
konzultácii s predsedami stálych pracovných skupín vyberie jednu stálu pracovnú skupinu na
predmetnú spoluprácu; po jej ukončení budú výsledky prezentované na zasadnutí AK. Na základe
dosiahnutých výsledkov AK rozhodne o ďalšom pokračovaní v spolupráci.
9.4 Iné
Akreditačná komisia bola listom GR SVŠ č. 2018/2320:2-15A0 zo dňa 26. 1. 2018 vyzvaná na
overenie výsledkov prijatých opatrení Vysokou školou Danubius so sídlom v Sládkovičove
k zisteným nedostatkom vo vnútornom systéme kvality počas komplexnej akreditácie (č. žiadosti
2018/72-68AA). Na tento účel bola uznesením 104.10.1b ustanovená dočasná pracovná skupina
pod vedením člena AK P. Markoša, ktorá v súlade s požiadavkou GR SVŠ overila výsledky
prijatých opatrení návštevou vysokej školy 13. 4. 2018. Výsledky dočasnej pracovnej skupiny
boli predmetom rokovania na 109. ZAK a členom AK ich predniesol predseda dočasnej
pracovnej skupiny P. Markoš. Po diskusii, ktorá odznela k záverom z návštevy na vysokej škole,
ako aj k samotnému vyhodnoteniu výsledkov prijatých opatrení bolo prijaté nižšie uvedené
uznesenie, za ktoré hlasovalo všetkých 20 prítomných členov AK.

Uznesenie 109.9.4a
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola Danubius reagovala na závery Hodnotiacej
správy AK pozitívne a vyvinula značné úsilie na zlepšenie svojho manažmentu a riadenia
vnútorného systému kvality.
Akreditačná komisia naďalej má výhrady k napĺňaniu vnútorného systému kvality, pričom za
nedostatočné považuje napĺňanie týchto častí Kritérií hodnotenia vnútorného systému
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (schválené 3. 12. 2013):
4a: politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
5e: charakteristiku zapojenia študentov do vnútorného systému kvality,
5f: spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad vysokej školy v
oblasti zabezpečovania kvality,
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6c: zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov,
6e: zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania
študijných programov,
6f: pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych
informácií o študijných programoch a ich absolventoch.

Uznesenie 109.9.4b
Akreditačná komisia odsúhlasila termíny a miesto konania zasadnutí AK na rok 2019 takto:
Zasadnutie

Termín

Miesto konania

110.
111.
112.
113.

13. - 14. február 2019
24. - 25. apríl 2019
18. september 2019
6. - 7. november 2019

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Akreditačná komisia sa oboznámila s aktuálnymi informáciami zaslanými zo sekretariátu ENQA
5. 11. 2018, ktoré sú určené riadnym aj pridruženým členom ENQA. Vzhľadom na to, že boli
schválené nové postupy v činnosti ENQA (ENQA Rules of Procedure), z ktorých vyplýva
povinnosť členov informovať agentúru o aktuálnych zmenách, prijala Akreditačná komisia
nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 109.9.4c
a) Akreditačná komisia poveruje predsedu AK informovať prezidenta ENQA Christopha
Grolimunda o zmenách, ktoré vyplynuli zo zákona o zabezpečovaní kvality VV a smerujú
k zániku činnosti a pôsobnosti Akreditačnej komisie k 1. 1. 2020.
b) Akreditačná komisia v súvislosti s obsahom bodu a) tohto uznesenia odporúča predsedovi AK
prerokovať s GR SVŠ možnosti zabezpečenia kontinuity prác v ENQA v súvislosti so
vznikom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor Fišera
predseda Akreditačnej komisie
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