Príloha k uzneseniu 57.6.3

AKREDITAČNÁ KOMISIA
poradný orgán vlády Slovenskej republiky

OVERENIE VÝSLEDKU OPATRENÍ PRIJATÝCH
KATOLÍCKOU UNIVERZITOU V RUŽOMBERKU
NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV PO KOMPLEXNEJ AKREDITÁCII

(§85 os. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.)

57. ZASADNUTIE AKREDITAČNEJ KOMISIE
23. – 25. 2. 2011, ŽILINA

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej iba „KU“) bola, podľa výsledkov
komplexnej akreditácie jej činností za roky 2002 – 2007, ktoré uskutočnila Akreditačná
komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky, hodnotená podľa kritérií pre začlenenie
medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi
odborné vysoké školy.
Podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie (ďalej iba „AK“) uvedeného v hodnotiacej správe,
ktorá bola prerokovaná a prijatá na 47. zasadnutí AK v júni 2009, v hodnotenom období KU
v Ružomberku nespĺňala kritéria KZU-1, KZU-3, KZU-4, KZU-5 a KZU-6 podmieňujúce
zaradenie medzi univerzitné vysoké školy.
Komplexná akreditácia na KU sa oficiálne skončila dňa 10. 12. 2009, kedy bola
rektorovi doručená hodnotiaca správa a rozhodnutia ministra o udelení, pozastavení, odobratí
práv udeľovať prislúchajúce akademické tituly alebo o zamietnutí žiadostí o priznanie týchto
práv. Vzhľadom na vyjadrenie AK o nesplnení kritérií na doterajšie začlenenie, bola vysoká
škola v zmysle § 85 ods. 2 platného zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. vyzvaná
Ministerstvom školstva SR (ďalej iba „MŠ SR“), aby neodkladne prijala opatrenia na
odstránenie nedostatkov a do jedného roka od doručenia výzvy podala správu o ich výsledku.
Katolícka univerzita v Ružomberku zaslala ministrovi školstva SR predmetnú správu
dňa 5. 3. 2010. Následne MŠ SR 9. 7. 2010 požiadalo AK, aby zabezpečila v tejto súvislosti
overenie výsledku opatrení kontrolou na vysokej škole.
AK na svojom mimoriadnom 54. zasadnutí konanom 20. 9. 2010 ustanovila na
overovanie výsledku opatrení prijatých KU uznesením č. 54.7.1 dočasnú pracovnú skupinu,
ktorá v zložení: Jozef Beňa – predseda a členovia - Stanislav Biskupič, Ladislav Čarný,
Marcela Gbúrová, Július Horváth, Gabriela Porubská, Juraj Šteňo, Jozef Uhrík, Jozef Vilček
a Tibor Žilka s týmto poverením vykonala v dňoch 4. a 5. novembra 2010 návštevu KU
v Ružomberku.
Členovia dočasnej pracovnej skupiny pri návšteve overili dosiahnuté výsledky opatrení,
ktoré uviedla vysoká škola vo svojej Správe o účinnosti opatrení na odstránenie nedostatkov.
Zamerala sa na overenie skutočností, ktoré mali preukázať, či VŠ odstránila nedostatky
a dosiahla nápravu v pôvodne nesplnených kritériách KZU-1, KZU-3, KZU-4, KZU – 5 a
KZU-6.
V úvode správy je predložený súhrn opatrení, ktoré vedenie univerzity formálne zhrnulo
do Príkazu rektora č. 9/2009 Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri KA KU za jej
činnosť v rokoch 2002 až 2007 a ktoré univerzita prijímala priebežne v roku 2008 a 2009. Ich
plnenie vedenie mesačne sledovalo a naďalej bude sledovať.

2. PRIEBEH A VÝSLEDKY OVEROVANIA
Overenie plnenie kritérií KZU-1, KZU-3 a KZU-4 sa kontrolovalo v zmysle uznesenia AK
49.5.1a) za obdobie viacerých rokov pričom nové hodnotiace obdobie končí dňom, ku
ktorému KU RU doručila ministerstvu správu o výsledku prijatých opatrení.
Vyhodnocovali sa konkrétne výsledky prijatých opatrení za nové hodnotiace obdobie a to za
obdobie rokov 2004 – 2009.

2.1 Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-1
Kritérium KZU 1 (výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti KU)
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom druhého stupňa a/alebo študijným
programom tretieho stupňa celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona
najmenej B-. Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné programy druhého stupňa a/alebo
študijné programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa, ako keby ich
uskutočňovala osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku
uvedenú v tomto kritériu ako celok.

Fakulta

Filozofická
fakulta KU

Pedagogická
fakulta KU

Teologická
fakulta KU

Fakulta

Počet
Číslo
oblastí
oblasti
výskumu výskumu

Hodnotené oblasti výskumu

2004 - 2009

2

Humanitné vedy

A (3,9 )

3

Historické vedy a etnológia

B (3,15)

1

Pedagogické vedy

B (3,10)

2

Humanitné vedy

B (3,0)

4

Umenie

B (3,05)

6

Spoločenské a behaviorálne vedy

8

Ekonómia a manažment

C (2,00)

9

Fyzika a vedy o zemi a vesmíre

C (2,05)

13

Vedy o živej prírode

C+ (2,30)

16

Informatické vedy, automatizácia
a telekomunikácie

C- (1,60)

24

Matematika a štatistika

C (1,90)

2

Humanitné vedy

B

3

Historické vedy a etnológia

B

6

Spoločenské a behaviorálne vedy

C+

18

Lekárske a farmaceutické vedy

3

10

3

1

B + (3,35)

B- (2,60)

zdravotníctva KU

Poznámka : Teologická fakulta KU nebola dočasnou PS hodnotená, keďže pri hodnotení oblastí
výskumu v čase komplexnej akreditácie mali v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu hodnotenie
B- a lepšie

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku prijala dostatočné
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje
kritérium KZU-1.

2.2 Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-3
Kritérium KZU 3 (ročný priemer absolventov doktorandského štúdia)
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa ročný priemer absolventov
doktorandského štúdia v príslušných študijných odboroch na obsadené miesto funkčného profesora
najmenej 1/3 (Pri výpočte priemeru sa vychádza zo súčtu absolventov a súčtu funkčných miest za
všetky študijné odbory patriace k hodnotenej oblasti). Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné
programy tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa ako keby ich uskutočňovala
osobitná fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí podmienku uvedenú v tomto kritériu
spĺňať ako celok.

Fakulta

Oblasť výskumu

Pedagogické vedy
Pedagogická fakulta
KU

Sociálne a
behaviorálne vedy

Humanitné vedy
Filozofická fakulta KU
Historické vedy a
etnológia

Teologická fakulta KU

Humanitné vedy

2008
2009
Spolu
2008
2009
Spolu
2008
2009

Prepočítané
počty na
funkčnom
mieste
profesorov k
31.12
13,6
14,6
28,2
2
4
6
6,40
10,50

Spolu
2008
2009
Spolu
2008
2009

16,90
1,00
1,00
2,00
5
5

12
0,00
2,00
2,00
9
11

0,71
0,00
2,00
1,00
1,8
2,2

Spolu

10

20

2,0

Rok

Absolventi za
kalendárny
rok

Absolventi/
profesori

21
17
38
8
17
25
6
6

1,54
1,16
1,35
4,00
4,86
4,55
0,94
0,57

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku prijala dostatočné
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje
kritérium KZU-3.
2.3 Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-4
Kritérium KZU 4 (výstupy výskumu študentov doktorandského štúdia)
Najmenej 60 % fakúlt vysokej školy dosahuje v nadpolovičnej väčšine oblastí výskumu
zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom tretieho stupňa výstupy výskumu doktorandov
v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia, ktorí sú na príslušnej vysokej škole zamestnaní na
ustanovený týždenný pracovný čas, v hodnotenom období hodnotené podľa vzorky 25 výstupov a podľa
kritérií na hodnotenie atribútu výstupov hodnotu najmenej C+. V tomto kritériu sa berú do úvahy len
fakulty spĺňajúce podmienku uvedenú v KZU-3. Ak sa na vysokej škole uskutočňujú študijné programy
tretieho stupňa aj na úrovni vysokej školy, započítavajú sa, ako keby ich uskutočňovala osobitná
fakulta. Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, musí podmienku uvedenú v tomto kritériu spĺňať ako
celok.

Fakulta

Oblasť výskumu

Hodnotenie výstupov
študentov
doktorandského štúdia v
dennej forme (v externej,
ak sú zamestnanci KU)

Pedagogické vedy

C

Spoločenské a behaviorálne vedy

C

Humanitné vedy

B

Pedagogická fakulta KU

Filozofická fakulta KU
Historické vedy a etnológia
Teologická fakulta KU

Humanitné vedy

BB-

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku prijala dostatočné
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje
kritérium KZU-4.
Plnenie kritérií KZU-5 a KZU-6 sa kontrolovalo v zmysle uznesenia AK 49.5.1b) podľa
stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení komplexnej
akreditácie činností VŠ.
2.4 Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-5
Kritérium KZU 5 (počet študentov PhD. štúdia na prepočítaný evidenčný počet docentov v
profesorov)

Počet doktorandov denného doktorandského štúdia a doktorandov v externej forme štúdia, ktorí sú na
príslušnej vysokej škole zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, k 31. októbru príslušného
akademického roka na prepočítaný evidenčný počet docentov a profesorov (funkčné miesta) v
kalendárnom roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, v jednotlivých rokoch hodnoteného
obdobia je najmenej 1.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Denní
2009

124

Externí doktorandi
zamestnanci na
KU
20

144

Funkčné miesta
(prepočítaný evidenčný
počet k 31.12.)
docenti

profesori

63,33

59,01

SPOLU

ROK

SPOLU

Počet doktorandov
k 31. októbru

PODIEL
(počet
doktorandov/po
čet funkčných
miest)

122,34

1,18

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku prijala dostatočné
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje
kritérium KZU-5.
2.5 Odstránenie nedostatkov splnenia kritéria KZU-6
Kritérium KZU 6 (počet študentov 1. a 2. stupňa na prepočítaný evidenčný počet učiteľov)
Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa a v študijných programov podľa § 53
ods. 3 zákona k 31. októbru príslušného akademického roka na prepočítaný evidenčný počet
vysokoškolských učiteľov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa alebo s vedecko-pedagogickým
titulom docent, alebo s vedecko-pedagogickým titulom profesor v kalendárnom roku, v ktorom sa tento
akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia najviac 20. Študenti v externej
forme štúdia sa zohľadnia v celkovom počte študentov s váhou 0,3.

V správe Katolíckej univerzity o odstránení nedostatkov je tabuľka, v ktorej sú uvedené
prepočítané počty študentov k 30.10.2009 a prepočítaný evidenčný počet učiteľov k 31.12.2009
na základe ktorých bol vypočítaný pomer počtu študentov a učiteľov.

773,1

SPOL
U

2 577

Prof.

914

Doc.

Prepoč
et

1
663

prepočítaný evidenčný
počet učiteľov k 31.
decembru
PhD.

Spolu

1 549 4 798

2.
stupeň

Spolu

Externí
1.
stupeň

2009 3 249

2.
stupeň

Denní
1.
stupeň

Rok

SPOLU

Katolícka univerzita v Ružomberku
Študenti k 30. októbru

5 571,1 151,43 74,98 62,46 288,87

Študenti
/učitelia

19,29

Na porovnanie uvádzame údaje, ktoré zaslalo MŠVVaŠ SR.
Údaje sú čerpané z Centrálneho registra študentov a Centrálneho registra zamestnancov
k termínu 31.10.2010.

Záver
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku prijala dostatočné
opatrenia v stanovenej lehote a dosiahla požadované výsledky tak, ako to ustanovuje
kritérium KZU-6.

Návrh uznesenia
Akreditačná komisia konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku ako univerzitná
verejná vysoká škola prijala v stanovenej lehote podľa § 85 ods. 2, zákona o VŠ
dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených v čase komplexnej akreditácie
činnosti vysokej školy, podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, ktoré sa týkali nesplnenia
kritérií pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Dočasná pracovná skupina
Akreditačnej komisie ďalej konštatuje, že Katolícka univerzita v Ružomberku zistené
nedostatky odstránila. Na základe overenia dosiahnutých výsledkov týchto opatrení
Akreditačná komisia navrhuje, aby Katolícka univerzita v Ružomberku bola naďalej
začlenená medzi univerzitné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13, písm. a) zákona o vysokých
školách č. 131/2002 Z. z. v platnom znení.

Údaje MŠVVaŠ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Výpočet KZU-6 z údajov k 31.10.2010

Podĺa funkčných
miest

Pre výpočet KKš

Pre výpočet KZU-6

prepočítaný počet učitelov

Vysoká škola

Pre_U

A

B

C

Prof

Doc

PhD

ostatní

Sum_U

Súčet z
Doc

Súčet z
PhD

Súčet z
ostatní

Súčet z
Sum_U

90,48

181,80

47,08

372,47

Súčet z Súčet
Pre_U z Prof
Katolícka
univerzita v
Ružomberku

372,47

53,10

k
31.10.2010

na ustanovený prac. čas

D

31.10.2010

KZU-6
ustanovený

4 728,10

16,19

PPŠ_AK

Prof_OP Doc_OP

KZU6

Súčet z Súčet z Súčet z
Prof_OP Doc_OP KZU6
52,10

92,28

292,00

Prof_len Doc_len Phd_len

Súčet z Súčet z Súčet z
Prof_len Doc_len Phd_len
46,00

85,00

161,00

