Zápis
z 38. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 30. júna až 2. júla 2008
v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí
___________________________________________________________________________

Účasť
1. Členovia AK
prítomní: S. Biskupič, L. Bukovský, M. Čorba, L. Hetényi, Ľ. Jančoková,
J. Jarab, M. Líška, P. Mikulecký, P. Návrat, M. Novák, J. Šteňo, J. Uhrík,
P. Vincúr, P. Vojčík, T. Žilka.
neprítomní: M. Bílý, J. Horváth, J. Sládek, E. Virčíková (ospravedlnení z neúčasti)
funkcie člena Akreditačnej komisie sa písomne vzdali: A. Pilková a P. Kukuča
2. Hostia
František Schlosser – vedúci služobného úradu MŠ SR
Anna Čekanová – podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
Ján Bujňák – viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Martin Macko – zástupca Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Zuzana Brčáková - odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠ SR

Program
1. Otvorenie, oznámenie o ukončení členstva niektorých členov, kontrola uznesení,
oboznámenie sa členov s novými kritériami akreditácie habilitačného konania a konania
na vymenúvanie za profesorov
2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a b) - študijné programy
3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) - habilitácie a inaugurácie
4. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov

4.1. Zmena opisu študijného odboru 3.1.15. SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA
(č. žiadosti 116_08/AK – MŠ SR, podnet z UK v Bratislave)
5. Vyjadrenie AK k oznámeniam vysokých škôl o zmenených skutočnostiach, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu vzdelávacieho procesu na vysokých školách a sú
podstatné pre vyhodnotenie uspokojivého plnenia jednotlivých kritérií podľa § 3 ods. 10
nariadenia vlády o Akreditačnej komisii - zmeny na poste garantov
6. Informácie predsedov dočasných PS o stave o priebehu komplexnej akreditácie na:
6.1. Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) (predkladá M. Čorba)
6.1.1. Vyhodnotenie návštevy na VŠVU
6.1.2. Začatie rozpravy k žiadostiam VŠVU podľa § 84 ods. 3 písm. b) a c) zákona
o vysokých školách
6.2. Technickej univerzite vo Zvolene(predkladá L. Hetényi)
6.3. Vysokej škole múzických umení v Bratislave (predkladá T. Žilka)
6.4. Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (predkladá E. Virčíková)
6.5. Trnavskej univerzite v Trnave (predkladá L. Bukovský)
6.6. Akadémii Policajného zboru v Bratislave (predkladá P. Vojčík)
6.7. Žilinskej univerzite v Žiline (predkladá P. Návrat)

6.8. Vysokej škole manažmentu v Trenčíne (predkladá P. Vincúr)
6.9. Univerzite Komenského v Bratislave (predkladá S. Biskupič)
6.10. Prešovskej univerzite v Prešove (predkladá T. Žilka)
6.11. Ekonomickej univerzite v Bratislave (predkladá J. Horváth)
6.12. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach (č. žiadosti 93_08/AK)
7. Komplexná akreditácia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o. (v skratke VŠZaSP)
7.1. Predloženie návrhu hodnotiacej správy
7.2. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. a) a § 84 ods. 3 písm. b) zákona
o vysokých školách - študijné programy
7.3. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. c) a § 84 ods. 3 písm. c) zákona
o vysokých školách - habilitácie a inaugurácie
7.4. Vyhodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
VŠZaSP podľa § 84 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách
7.5. Vyjadrenie AK o začlenení VŠZaSP podľa § 2 ods. 13 a § 84 ods. 3 písm. e)
zákona o vysokých školách
(predkladá predseda dočasnej PS J. Jarab)
8. R o z l i č n é
8.1. Zmeny v stálych PS a dočasných PS
8.2. Ustanovenie pracovnej skupiny na koordináciu činnosti pre komplexnú akreditáciu
činností Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (č. žiadosti 105_08/AK)
8.3. Informácia predsedu AK zo zahraničnej pracovnej cesty v Albánsku – valné
zhromaždenie a Workshop CEE Network
8.4. Prehľad nevybavených žiadostí
8.5. Iné

K bodu 1:
Zasadnutie otvoril predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, (ďalej len
„Akreditačná komisia“) Pavol Návrat. Prítomní členovia v počte 14 jednomyseľne odsúhlasili
predložený návrh programu zasadnutia s týmito zmenami:
• do bodu 1 sa zaraďuje oboznámenie členov komisie s Kritériami akreditácie
habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (KHKV)
platnými od 15. júna 2008,
• do bodu 6 sa zaraďuje podbod 6.12. - prerokovanie odpovede ministra školstva
Akreditačnej komisii (č. 93_08/AK) k otázke ukončenia komplexnej
akreditácie na UVL v Košiciach.
Po informácii o vzdaní sa členstva prof. Pavla Kukuču k 15. 6. 2008 a doc. Anny Pilkovej
k 1.6. 2008 podaním písomnej žiadosti predsedovi vlády SR v súlade so zákonom č.131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej iba „zákon č. 131/2002 Z. z.“) zasadnutie pokračovalo stručným
oboznámením sa s novými KHKV, ktoré sú podkladom pri posudzovaní žiadostí vysokých
škôl.
V priebehu rokovania postupne vystúpili prítomní zástupcovia z MŠ SR, SRK, RVŠ
a ŠRVŠ. Za MŠ SR sa časti rokovania (30.6.) zúčastnil vedúci služobného úradu F. Schlosser.
Vo svojom vystúpení sa poďakoval za celkovú činnosť a aktivity tým členom komisie,
ktorých funkčné obdobie skončí k 31. 8. 2008, zhodnotil nové KHKV a v krátkej diskusii
s členmi komisie odpovedal na otázky k problematike:
• prebiehajúcich komplexných akreditácií a ich časovej a obsahovej náročnosti,
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•
•

návrhu na vymenovanie nových členov komisie,
bibliografických výstupov a ich významu v KHKV, vzhľadom na skutočnosť,
že nové kritériá aj napriek námietkam komisie nezohľadňujú špecifiká pre
jednotlivé oblasti výskumu. Podmienka v rámci kritéria KHKV-A 3,
dotýkajúca sa počtu monografií a učebných textov kandidáta na titul docent
a profesor, je unifikovaná a jej zavedenie neprinesie želateľný prínos,
• často sa meniacich kritérií aj počas komplexných akreditácií,
• zbyrokratizovanie činnosti komisie.
Zástupkyňa RVŠ referovala o činnosti rady a prijatých dokumentoch. Viceprezident SRK
prisľúbil do budúceho obdobia užšiu spoluprácu s komisiou a zorganizovanie vzájomného
stretnutia členov Akreditačnej komisie a SRK k niektorým otázkam akreditačného procesu.

K bodu 2
Uznesenie 38.2.1
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83
ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva priznať právo udeľovať
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať študijné programy a podľa § 83
ods. 1 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva nepriznať právo udeľovať
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 38.2.2
Akreditačná komisia na základe stanoviska pracovných skupín AK pre oblastí výskumu 1
Pedagogické vedy, 2. Humanitné vedy, 4 Umenie, 21 Vedy o športe a 24 Matematika, ktoré
preskúmali faktický stav na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici po integrácii pracovísk
medzi troma fakultami (PdF, FHV a FPV), podporuje žiadosť rektorky UMB č. 132_08/AK
a odporúča ministrovi školstva odňať priznané práva na jednej fakulte a podľa § 83 ods. 1
citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva priznať právo na inú fakultu udeľovať
absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 38.2.3
Akreditačná komisia v súlade § 83 ods. 11 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.
iniciovala uznesením č. 36.8.2 písm. a) na Technickej univerzite v Košiciach, Stavebnej
fakulte akreditáciu študijného programu 1. stupňa environmentálne inžinierstvo stavieb a
študijného programu 2. stupňa stavby s environmentálnym určením v študijnom odbore 4.3.2
environmentálne inžinierstvo a konštatuje, že vysoká škola spĺňa všetky kritériá a je aj
naďalej spôsobilá uskutočňovať uvedené študijné programy (pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 38.2.4
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní
doktorandského študijného programu a podľa § 86 ods. 2 citovaného zákona odporúča
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ministerstvu školstva priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na
uskutočňovaní doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
Uznesenie 38.3.1
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu
školstva priznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov v požadovanom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť vysokých škôl uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu
školstva nepriznať právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov v požadovanom študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 4
Akreditačná komisia posúdila predložený návrhy MŠ SR (č. 116_08/AK, predkladateľ
Univerzita Komenského v Bratislave) na zmenu v sústave študijných odborov podľa § 82 ods.
2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade s čl. 6 ods. 11 platného
štatútu AK prijala nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 38.4.1
Akreditačná komisia súhlasí so zmenou doterajšieho opisu študijného odboru 3.1.15.
sociálna antropológia v rozsahu ako bola predložená s výnimkou bodu f) Vymedzenie
príbuzných odborov a rozdiely medzi nimi, ktorý navrhuje ponechať v doterajšom znení (pozri
prílohu k uzneseniu).

K bodu 5
Uznesenie 38.5.1
a) Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia 15.2.4 oznámenia príslušných vysokých
škôl o zmenených skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu
vzdelávacieho procesu na ich vysokých školách a sú podstatné na vyhodnotenie uspokojivého
plnenia jednotlivých kritérií a akceptuje zmeny na poste garantov (spolugarantov) takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila v zmysle uznesenia 15.2.4 oznámenia príslušných vysokých
škôl o zmenených skutočnostiach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú kvalitu
vzdelávacieho procesu na ich vysokých školách a sú podstatné na vyhodnotenie uspokojivého
plnenia jednotlivých kritérií a neakceptuje zmeny na poste garantov (spolugarantov) takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 6
Predsedovia dočasných pracovných skupín (DPS) informovali o stave komplexnej akreditácie
na príslušných vysokých školách. V prípade predsedov DPS, ktorí sa vzdali členstva
v Akreditačnej komisii alebo z iného dôvodu už nemôžu vykonávať túto funkciu, boli
namiesto nich určení noví predsedovia, prípadne boli dočasne poverení členovia AK
vykonávať funkciu predsedu DPS.
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Uznesenie 38.6.1
Akreditačná komisia na základe zistenia skutkového stavu v súvislosti s výstupmi v študijnom
odbore 2.2.7. architektonická tvorba a zaradenia tohto študijného odboru do oblasti výskumu
5 Projektovanie, inžinierstvo a technológie a vodné hospodárstvo pri hodnotení výskumnej,
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy počas komplexnej akreditácie
sa uzhodla, že výstupy v rámci študijného odboru 2.2.7. sa vzhľadom na umeleckú
špecifickosť tohto študijného odboru školy; budú posudzovať primerane podľa kritérií
ustanovených pre oblasť výskumu 4 Umenie.
Sekretariát Akreditačnej komisie sa poveruje, aby zmenu o primeranosti posudzovania
výstupov v rámci študijného odboru 2.2.7. architektonická tvorba v oblasti 5 podľa kritérií
oblasti výskumu 4 zapracoval do Podrobných pravidiel, podľa ktorých sa postupuje pri
hodnotení v príslušných oblastiach výskumu na vysokých školách počas komplexnej
akreditácie a úplne znenie pravidiel zverejnil na internetovej stránke Akreditačnej komisie.

Uznesenie 38.6.2
Akreditačná komisia berie na vedomie oznámenie člena L. Hetényiho k situácii ohľadom
stavu spracovania návrhu hodnotiacej správy z komplexnej akreditácie Technickej
univerzity vo Zvolene a poveruje člena komisie M. Líšku funkciou dočasného predsedu DPS
pre komplexnú akreditáciu uvedenej vysokej školy, vypracovaním návrhu hodnotiacej správy
a jej predložením na najbližšie zasadnutie.

Uznesenie 38.6.3
Akreditačná komisia berie na vedomie informáciu o stave komplexnej akreditácie na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave.

Uznesenie 38.6.4
Akreditačná komisia vzhľadom na ukončenie členstva P. Kukuču ustanovuje za predsedu
DPS pre komplexnú akreditáciu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave P.
Mikuleckého a za podpredsedu ustanovuje P. Vincúra.

Uznesenie 38.6.5
Akreditačná komisia berie na vedomie informáciu o stave komplexnej akreditácie na
Trnavskej univerzite v Trnave. Za podpredsedu DPS ustanovuje P. Vojčíka.

Uznesenie 38.6.6
Akreditačná komisia berie na vedomie informáciu o stave komplexnej akreditácie na
Žilinskej univerzite v Žiline. Za predsedu DPS pre komplexnú akreditáciu ustanovuje P.
Mikuleckého namiesto doterajšieho predsedu P. Návrata.
K bodom 6.7 až 6.11 neboli prijaté uznesenia.
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Uznesenie 38.6.12
Akreditačná komisia na základe odpovede ministra školstva konštatuje, že proces komplexnej
akreditácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach trvá a nebol ukončený. V tejto
súvislosti ustanovuje na jej dokončenie dočasnú PS v zložení P. Novák – predseda, členovia –
S. Biskupič, Ľ. Jančoková, J. Jarab a J. Šteňo. Dočasná PS vyžiada od UVL doplnenie
podkladov v súlade so všetkými novými, resp. novelizovanými predpismi platnými
v súčasnosti pre komplexnú akreditáciu vysokých škôl a vypracuje nový návrh hodnotiacej
správy a návrh na začlenenie UVL podľa v súčasnosti platných kritérií.

K bodu 7
Žiadosť o komplexnú akreditáciu predložila súkromná Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. (ďalej aj „VŠZaSP“) v súlade s plánom komplexných
akreditácií 18.6. 2007. Vzhľadom na zmeny v predpisoch, ktorými sa Akreditačná komisia
riadi vo svojej činnosti (zákon o vysokých školách, nariadenie vlády č. 104/2003 Z. z. o AK,
kritériá na posudzovanie akreditácie habilitačného konania a konania na vymenovanie za
profesorov) bol termín na predloženie podkladov k žiadosti o akreditáciu posunutý na 1. 1.
2008. Pracovná skupina určená pre komplexnú akreditáciu VŠZaSP vyžiadala doplnenie
podkladov v súlade s novými a novelizovanými predpismi a po vyhodnotení žiadostí
a podkladov predložila na odsúhlasenie návrh hodnotiacej správy spolu s prílohami,
odporúčaniami pre vysokú školu a návrh uznesení na 38. zasadnutie Akreditačnej komisie.
K návrhu hodnotiacej správy ako aj odporúčaniam vysokej škole sa v stanovenej lehote
vyjadril rektor VŠZaSP, ktorý sa 1.7. 2008 osobne zúčastnil aj na jej prerokúvaní spolu
s ďalšími akademickými funkcionármi školy. Akreditačná komisia po vystúpení rektora
VŠZaSP a po skončení rozpravy k návrhu hodnotiacej správy, návrhu odporúčaní prijala
hodnotiacu správu s odporúčaniami Akreditačnej komisie VŠZaSP (pozri prílohu k bodu 7),
ktoré predkladá ministrovi školstva. K jednotlivým činnostiam VŠZaSP Akreditačná komisia
prijala nasledujúce uznesenia:
a) Hodnotenie plnenia poslania a úloh Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave, n.o. na základe analýzy jej činnosti

Uznesenie 38.7.1
Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o., napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere.
b) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy, pre ktoré Vysoká
škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, n. o., požiadala o akreditáciu

Uznesenie 38.7.2
a) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o., uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného
zákona odporúča ministerstvu školstva potvrdiť právo udeľovať absolventom príslušného
študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
b) Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách posúdila spôsobilosť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave, n. o., uskutočňovať študijné programy a podľa § 83 ods. 1 citovaného
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zákona odporúča ministerstvu školstva nepotvrdiť právo udeľovať absolventom príslušného
študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
c) Vyjadrenie komisie o spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov v študijných odboroch, pre ktoré Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o., požiadala o akreditáciu

Uznesenie 38.7.3
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,
n. o., uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov a podľa § 83
ods. 3 citovaného zákona odporúča ministerstvu školstva potvrdiť právo uskutočňovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v požadovanom študijnom odbore
takto: (pozri prílohu k uzneseniu)
d) Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti Vysokej školy
zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, n. o.

Uznesenie 38.7.4
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. – hodnotenie
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti podľa oblastí výskumu
Oblasť výskumu - číslo
Hodnotenie
6 Spoločenské a behaviorálne vedy
A
18 Lekárske a farmaceutické vedy
B+
e) Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., podľa § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách

Uznesenie 38.7.5
Na základe hodnotenia plnenia kritérií pre začlenenie vysokej školy medzi univerzitné vysoké
školy Akreditačná komisia konštatuje, že Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave, n. o. spĺňa kritériá na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy podľa
§ 2 ods. 13 zákona o vysokých školách.

8.1. Zmeny v PS AK, resp. doplnenie PS AK

Uznesenie 38.8.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 81 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. súhlasí
s vymenovaním doc. RNDr. Eleny Gramatovej, PhD. a Ing. Pavla Friča, PhD. za členov stálej
PS pre oblasť výskumu 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie ako náhradu
za 2 členov, ktorý sa vzdali členstva v minulosti a doteraz neboli pokryté tie časti oblasti
výskumu, ktoré zabezpečovali.
b) Akreditačná komisia vzhľadom na vzdanie sa členstva niektorých členov Akreditačnej
komisie ako aj v súlade s § 81 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. súhlasí s vymenovaním
nových predsedov, resp. poverením dočasného predsedníctva stálych PS a to takto:
pre oblasť výskumu 14 – dočasne poveruje za predsedu J. Uhríka
pre oblasť výskumu 15 - dočasne poveruje za predsedu M. Líšku
pre oblasť výskumu 16 – za predsedu P. Mikuleckého
pre oblasť výskumu 17 – za predsedu M. Líšku
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pre oblasť výskumu 22 – za predsedu M. Líšku
8.2. Ustanovenie dočasnej PS na koordináciu činnosti pre komplexnú akreditáciu činností
UMB v Banskej Bystrici

Uznesenie 38.8.2
Akreditačná komisia v súlade s čl. 7 ods. 4 platného štatútu AK ustanovuje dočasnú PS
pre komplexnú akreditáciu činností UMB v Banskej Bystrici (žiadosť č. 105-08/AK) v
zložení:
predseda – J. Jarab
podpredseda – M. Líška
členovia – T. Žilka, M. Čorba, P. Vojčík, P. Vincúr, S. Biskupič.
8.3. Pilotný projekt vzájomného vnútorného a vonkajšieho hodnotenia AK ČR a AK SR

Uznesenie 38.8.3
Akreditačná komisia v súlade s pravidlami projektu vzájomného vnútorného a vonkajšieho
hodnotenia AK ČR a AK SR odsúhlasila harmonogram činností vonkajšieho hodnotenia
komisie za rok 2008 (pozri prílohu k uzneseniu).
8.5. Iné

Uznesenie 38.8.5
Akreditačná komisia na základe predloženého stanoviska (pozri prílohu k uzneseniu)
vypracovaného stálou pracovnou skupinou pre oblasť výskumu 1 považuje návrh rektora
Univerzity Komenského v Bratislave (č. listu CD-2008-5230/11035-1:sekr) na zmenu
štruktúry učiteľských študijných programov za irelevantný a neodporúča realizovať rektorom
navrhnuté zmeny.
Akreditačná komisia si však uvedomuje nevyhnutnosť zmien a revízie študijných odborov
v skupine študijných odborov 1 výchova a vzdelávanie a poveruje stálu PS pre oblasť výskum
1 Pedagogické vedy, aby pripravila príslušné návrhy a odporúčania vrátane návrhov zmien
v tejto skupine študijných odborov spolu s ich opismi.

Zápis vypracovala: tajomníčka AK, Mária Holická

Schválil:

Pavol N á v r a t
predseda Akreditačnej komisie
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