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Úvod
Komplexná akreditácia Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií
v Bratislave (ďalej aj „BISLA“) sa začala v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý
zverejňuje na svojej internetovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády
Slovenskej republiky (ďalej „Akreditačná komisia“ alebo „AK“).
Komplexná akreditácia BISLA prebiehala v súlade:
a) so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),
b) s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení zmeny nariadenia
vlády č. 558/2007 Z. z. (ďalej iba „nariadenie vlády o AK“ )
c) so štatútom Akreditačnej komisie schváleným vládou uznesením č. 169 z 12. 3. 2008
(ďalej iba „štatút AK“),
d) kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠ SR 28.
februára 2006 (ďalej v skratke „kritériá na hodnotenie výskumu“),
e) s rozhodnutím ministra školstva zo dňa 12. 12. 2007, ktorým boli schválené Kritériá
začlenenia vysokej školy (platné od 1. januára 2008,, ďalej iba „kritériá začlenenia“),
f) s Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou 27. 10. 2006 na
29. zasadnutí Akreditačnej komisie v znení ich ďalších zmien a doplnení.
BISLA podala žiadosť o vykonanie komplexnej akreditácie 30. 12. 2010. Žiadosť je
evidovaná pod č. 483_10/AK a na mimoriadnom 54. zasadnutí AK bola na koordináciu
činností počas komplexnej akreditácii tejto vysokej školy ustanovená dočasná pracovná
skupina v súlade so štatútom AK v zložení: Július Horváth –predseda, členovia - Jozef Beňa,
Ľubor Fišera, Marcela Gbúrová a Jozef Jarab.

Dočasná pracovná skupina, pod vedením Júliusa Horvátha, uskutočnila 1. apríla 2011
návštevu BISLA. Administratívno-organizačne návštevu zabezpečovala kancelária AK, za
ktorú sa návštevy zúčastnili Mária Holická, tajomníčka AK a Iveta Šupejová.
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1 HODNOTENIE PLNENIA POSLANIA A ÚLOH BISLA
1.2 ANALÝZA ČINNOSTI BISLA
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií bola zriadená na základe uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 513/2006 zo dňa 7. júna 2006.
BISLA je súkromná vysoká škola neuniverzitného typu, ktorá má ambíciu dlhodobo
pôsobiť ako odborná vysoká škola, sústreďujúca sa výhradne na poskytovanie bakalárskeho
vzdelávania vysokej kvality.
BISLA je organizovaná podľa vzoru „Liberal Arts Colleges“ v USA s malým počtom
študentov, individuálnym prístupom k študentom, malými študijnými skupinami a orientáciou
na kritické myslenie.
BISLA poskytuje vzdelávanie domácim a zahraničným študentom výhradne v internej
forme štúdia.
Celkový počet študentov vo všetkých ročníkoch štúdia nepresiahne počet 70.
Na konci roku 2010 (údaje k 31. 10. 2009) študuje na BISLA 57 študentov.
BISLA mala dosiaľ 25 absolventov.
BISLA v súčasnosti udeľuje akademický titul „bakalár“ v študijnom programe
liberálne štúdiá v študijnom odbore 3. 1.6. politológia na základe práva, udeleného ministrom
školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2009 rozhodnutím č. CD-2009-31830/30738-3:
BISLA má v súčasnosti obsadené 1 funkčné miesto profesora, 1 funkčné miesto
docenta a 6 funkčných miest odborných asistentov.
Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom BISLA je správna rada. Orgánmi
akademickej samosprávy BISLA sú akademický senát, rektor, vedecká rada a disciplinárna
komisia pre študentov.
BISLA napĺňa svoje poslanie aj v oblasti vedeckého výskumu, a to tak publikačnou
a inou vedeckou činnosťou svojich zamestnancov, ako aj organizovaním vedeckých podujatí,
konferencií a verejných prednášok, ktorých sa v rokoch 2006 – 2010 sa na pôde BISLA
uskutočnilo viac než 120.
Okrem toho sa na pôde BISLA vydáva časopis Kritika & Kontext a BISLA je
súčasťou medzinárodného združenia európskych škôl ECOLAS, podporeného Európskou
komisiou.
Politické vedy sa na BISLA študujú v nadväznosti na spektrum sociálnych a
humanitných vied: filozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu a teóriu umenia.
Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanistiky n.o. (BIH), ktorý organizuje
verejné diskusie a prednášky o kľúčových intelektuálnych, sociálnych a politických
záležitostiach Slovenska i Európy.
Prípravy na založenie BISLA trvali celé desaťročie, keďže zakladatelia pôsobili v
občianskom združení Výberový vzdelávací spolok (VVS). Od roku 1996 VVS vytvoril širokú
sieť akademických aj neakademických odborníkov, ktorí zabezpečovali výučbu a školiteľský
systém v trojročnom doplnkovom vzdelávacom programe, určenom pre talentovaných a
motivovaných študentov slovenských vysokých škôl.
BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o počet študentov a
vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z grantov, školného a iných súkromných
príspevkov.
Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale záujemcovia o štúdium zo
zahraničia sú rovnako vítaní. Polovica študijného programu je vyučovaná v anglickom jazyku
a polovica v slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na pokračovanie vo
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vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v zahraničí, alebo aj na pracovné pozície,
ktoré si vyžadujú bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na seminároch v malých
skupinách, prednáškach a na školiteľskom (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte
počas štúdia. Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi študentmi
navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako
vysoká škola a ako intelektuálna komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a
vedeckej publikačnej činnosti.
BISLA sa usiluje posilňovať svoje zázemie ako súkromná vysoká škola úzkou
spoluprácou v rámci vznikajúcej európskej siete European Colleges of Liberal Arts and
Sciences (ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.
Dlhodobý zámer BISLA na roky 2007 – 2012
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v súlade so svojím poslaním, si na
najbližšie roky stanovila tieto hlavné strategické zámery:
(1) V priebehu troch akademických rokov (06/07, 07/08, 08/09) dosiahnuť plný
početný stav všetkých troch ročníkov v bakalárskom študijnom programe liberálne štúdiá
(študijný odbor politológia), teda 60-70 študentov
(2) Personálne dobudovať štruktúru pedagógov takým spôsobom, aby k 1. 10. 2009
povinné a povinne voliteľné predmety študijného programu vyučovali interní učitelia.
(3) V priebehu roku 2008 vypracovať a predložiť Akreditačnej komisii žiadosť
o opätovnú akreditáciu študijného programu liberálne štúdiá.
(4) Najneskôr do konca roku 2010 dosiahnuť, aby všetci interní učitelia boli zapojení
do riešenia úloh vedeckého výskumu prostredníctvom domácich a medzinárodných grantov.
(5) V roku 2007 prijať stratégiu budovania medzinárodných kontaktov BISLA, a to
tak v oblasti mobilít učiteľov, ako aj a najmä v oblasti mobilít študentov – kľúčovou prioritou
je zabezpečiť možnosť študentov BISLA stráviť časť štúdia v zahraničí.
(6) Do konca roku 2007 prijať a v roku 2008 implementovať kritériá hodnotenia
kvality výučby a výskumu BISLA.
(7) V roku 2010 alebo najneskôr 2011 zabezpečiť medzinárodnú evaluáciu BISLA
prostredníctvom rešpektovanej a renomovanej medzinárodnej inštitúcie.
(8) V spolupráci s Bratislavským inštitútom humanizmu dosiahnuť, aby BISLA bola
vzdelávacou inštitúciou otvorenou voči verejnosti.
Vyhodnotenie plnenia dlhodobého zámeru BISLA
Vyhodnotenie: BISLA má k 31. 10. 2010 celkovo 57 študentov v troch ročníkoch
štúdia, takže cieľ sa dá považovať za splnený. BISLA má v súčasnosti obsadené 1 funkčné
miesto profesora, 1 funkčné miesto docenta a 6 funkčných miest odborných asistentov. Títo
učitelia vyučujú povinné a povinne voliteľné predmety. Cieľ je splnený.
BISLA v súčasnosti udeľuje akademický titul bakalár, študijný program Liberálne
štúdiá v študijnom odbore 3. 1.6 Politológia na základe práva, udeleného ministrom školstva
Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2009 rozhodnutím č. CD-2009-31830/30738-3: sekr.
Cieľ je splnený. Interní učitelia riešia úlohy vedeckého výskumu a sú zapojená do
zahraničných i domácich grantov. Cieľ je splnený.
BISLA je súčasťou programu ERASMUS a podieľa sa na mobilitách učiteľov
i študentov. Cieľ je splnený.
Študenti hodnotia výučbu prostredníctvom anonymných dotazníkov. Výskumné
aktivity učiteľov sa posudzujú na základe ich výstupov. Cieľ je splnený.
Uskutočnili sa 3 stretnutia s renomovanými zahraničnými odborníkmi as cieľom
pripraviť autoevaluáciu a podklady. Predpokladá sa splnenie cieľa v roku 2011.
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V rokoch 2006 – 2010 sa uskutočnilo na BISLA viac než 120 verejných podujatí,
seminárov a diskusií. Cieľ je splnený.
Záver: Dlhodobý zámer BISLA na roky 2007 – 2012 sa priebežne plní v súlade
s poslaním BISLA.
Akreditačná komisia konštatuje, že Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
v Bratislave napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere.

2 VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI VŠS
USKUTOČŇOVAŤ ŠTUDIJNÉ
POŽIADALA O AKREDITÁCIU

PROGRAMY,

PRE

KTORÉ

Akreditačná komisia na základe posúdenia údajov v žiadosti o posúdenie spôsobilosti
uskutočňovať jediný študijný program 1. stupňa konštatuje, že BISLA je spôsobilá
uskutočňovať študijný program tak, ako je uvedené v prílohe 1 tejto hodnotiacej správy.

3 VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE O SPÔSOBILOSTI VŠS USKUTOČŇOVAŤ
HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE ZA PROFESOROV, PRE
KTORÉ POŽIADALA O AKREDITÁCIU

Táto časť sa nevyhodnocuje, pretože BISLA nepredložila žiadosť o habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie za profesorov.
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4 HODNOTENIE VÝSKUMNEJ,
ČINNOSTI BISLA

VÝVOJOVEJ, UMELECKEJ

A ĎALŠEJ TVORIVEJ

BISLA predložila na hodnotenie podklady, ktoré boli v súlade s Kritériami na hodnotenie
úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činnosti vysokej školy, schválenými MŠ SR (v skratke „kritéria na hodnotenie
výskumu“) a Podrobnými pravidlami hodnotenia schválenými Akreditačnou komisiou na
29. zasadnutí Akreditačnej komisie 27. 10. 2006 v znení ich ďalších zmien a doplnení
Hodnotenie sa uskutočnilo v oblasti výskumu 6 spoločenské a beahviorálne vedy (OV 6).
Posudzovali sa:
a) výstupy tvorivej činnosti (ďalej „atribút výstupov)
b) prostredie pre tvorivú činnosť (ďalej tiež „atribút prostredia“)
c) ocenenie výsledkov tvorivej činnosti (ďalej tiež „atribút ocenenia“)
4.1 Hodnotenie atribútu výstupov v OV 6
a) Kategória A – špičková medzinárodná kvalita
b) Kategória B – medzinárodne uznávaná kvalita
c) Kategória C – národne uznávaná kvalita
4.1.2 Návrh hodnotenia atribútu výstupov
Charakteristika výstupov

Počet výstupov kategórie A so 100%
účasťou tvorivých zamestnancov
Počet výstupov kategórie B so 100%
účasťou tvorivých zamestnancov
Počet výstupov kategórie C so 100%
účasťou tvorivých zamestnancov
Spolu

Výstupy
2006-2007

2008-2010

2006-2010

4

10

14

7

7

14

9

13

22

20

30

50

4.1.3 Návrh výroku o hodnotení kvality výskumu pre atribút výstupov:
Kategória A: 14 výstupov = 28 %, po zaokrúhlení 30 %
Kategória B – medzinárodne uznávaná kvalita: 14 výstupov = 28 %, po zaokrúhlení 30 %
Kategória C – národne uznávaná kvalita: 22 výstupov = 44 %, po zaokrúhlení 40 %
Profil kvality pre atribút výstupov (po zaokrúhlení podľa odseku 22): (30; 30; 40; 0).
Hodnotenie atribútu sa podľa odseku 26 vypočíta nasledovne:
(30 x 4 + 30 x 3 + 40 x 2 + 0 x 1)/100
120 + 90 + 80 + 0 = 290/100 = 2,90 – v znakovom vyjadrení B.
Návrh výroku o hodnotení kvality výskumu pre atribút výstupov:
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií dosahuje v oblasti výskumu pre
atribút výstupov výskumu hodnotenie B (medzinárodne uznávaná kvalita) s profilom
(30; 30; 40; 0).
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4.2 Hodnotenie atribútu prostredia v OV 6
a) Rozsah a výsledky doktorandského štúdia – nehodnotí sa, BISLA nemá doktorandské
štúdium (váha 1/3)
b) Objem finančných prostriedkov (grantov) získaných na projekty riešené na
BISLA v hodnotenej oblasti v hodnotenom období (váha 1/3)
c) Kvalita výskumnej infraštruktúry (prístrojové vybavenie, knižnice, počítačové
vybavenie váha (1/6)
d) Ostatné aspekty charakterizujúce prostredie, v ktorom sa realizuje výskum (váha 1/6)
4.2.2 Podklady na hodnotenie atribútu prostredia
Na účely hodnotenia jednotlivých komponentov atribútu prostredia podľa predkladá BISLA
tieto údaje:
a) údaje nie sú k dispozícií – BISLA nemá doktorandské štúdium
BISLA nemá priznané právo na uskutočňovanie doktorandských študijných programov a ani
sa oň nemieni uchádzať. Z uvedeného dôvodu BISLA k tejto časti nepredkladá výsledky na
vyhodnotenie. Na účely hodnotenia atribútu prostredia sa táto časť hodnotí kategóriou D.
b) zoznam výskumných prác a projektov riešených v hodnotenom období na
BISLA, na ktoré BISLA získala v hodnotenom období domáce granty a
zahraničné granty spolu s objemom týchto grantov a ich čerpaním
Grant

Rok / počet
pracovníkov

Výška

Mena

Kurz

SKK

Grant na 1
pracovníka

Grant Christian A.
Johnson Endeavor
Foundation

2006 / 4

14 000,-

USD

29,5

413 000,-

103 350,-

2007 / 5

18 000,-

USD

24,5

441 000,-

88 200,-

2008 / 7

9 000,-

USD

22,7

204 300,-

29 186,-

2009 / 7

5 500,-

USD

20,9

114 950,-

16 421,-

Spolu zahraničné

-

46 500,-

USD

-

1 173 550,-

Grant

Rok / počet
pracovníkov

Výška

Mena

Kurz

SKK

Grant na 1
pracovníka

Granty
Rektora
BISLA na vedecký
výskum

2006 / 4

335 380,-

SKK

-

335 380,-

83 845,-

2007 / 5

399 317,-

SKK

-

399 317,-

79 863,-

2008 / 7

184 791,-

SKK

-

184 791,-

26 399,-

2009 / 7

112 950,-

SKK

-

112 950,-

16 136,-

2010 / 7

263 295,-

SKK

-

263 295,-

37 614,-

Spolu domáce

-

SPOLU

-

-

SKK

1 295 733,-

-

2 469 283,-

411 547,-
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Rok
Počet pracovníkov
Celkový objem
Zahraničné
Suma / pracovník

2006
4
748 380,55 %
187 095,-

2007
5
840 317,52 %
168 063,-

2008
7
389 091,53 %
55 584,-

2009
7
227 900,50 %
32 557,-

2010
7
263 295,0%
37 613,-

Spolu
Priemer = 6
2 469 283,48 %
411 547,-

Údaje o čerpaní grantov (po prepočítaní a zaokrúhlení):
Priemerný počet tvorivých pracovníkov 2006 až 2010 je 6.
Na jedného tvorivého pracovníka BISLA pripadá finančný objem grantov 411 547,- Sk.
Podiel zahraničných grantov je viac ako 10 %.
Za objem finančných prostriedkov (grantov) podľa hodnotených kritérií sa navrhuje priradiť
BISLA kategória A.
c) charakteristika prístrojového, informačného a počítačového vybavenia pre potreby
výskumu
Z osobnej prehliadky pracovnej skupiny v Bratislave, a tiež na základe údajov, ktoré sa
nachádzajú v časti 2 žiadosti (Akreditačný spis), v oddieli 2. 8 sa dá s veľmi kľudným
svedomím navrhnúť zaradenie do kategórie A.
d) Ostatné aspekty

Počet zamestnancov zapojených do výskumu:
Každý zamestnanec BISLA má v pracovnej náplni vedecký výskum v podiele 50 %
ustanoveného týždenného pracovného času. Všetci tvoriví zamestnanci BISLA sa podieľajú
na čerpaní grantov:
Rok
2006
Počet pracovníkov 4
zapojených
do
výskumnej činnosti
Prepočítaný počet 2
pracovníkov

2007
5

2008
7

2009
7

2010
7

Spolu
Priemer = 6

2,5

3,5

3,5

3,5

50 %

Počet vedeckých podujatí, usporiadaných BISLA:
Rok
Podujatia
s medzinárodnou
účasťou
Podujatia
s domácou účasťou
Spolu

2006
4

2007
5

2008
8

2009
9

2010
7

Spolu
33

19

27

21

21

22

110

23

32

29

30

29

143
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Z predložených podkladov je zrejmé, že rozsah a variabilita ostatných aspektov (počet
zamestnancov zapojených do výskumu, počet vedeckých podujatí usporadúvaných vysokou
školou a iné) dosahujú úroveň, na základe ktorej sa BISLA navrhuje priradiť kategória A.
Hodnotenie kvality výskumu pre atribút prostredia:
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia – kategória D (váha 1/3)
Objem finančných prostriedkov – kategória A (váha 1/3)
Kvalita výskumnej infraštruktúry – kategória A (váha 1/6)
Ostatné aspekty - kategória A (váha 1/6)
Na základe zhodnotenia plnenia kritérií atribútu prostredia sa navrhuje hodnotenie 3,0
v znakovom vyjadrení „B“ s profilom kvality (70; 0; 0; 30), čo zodpovedá hodnoteniu –
nadpriemerná kvalita v rámci Slovenska.
Návrh výroku o hodnotení kvality výskumu pre atribút výstupov:
BISLA dosahuje v oblasti výskumu pre atribút prostredie výskumu hodnotenie B
(nadpriemerná kvalita v rámci Slovenska) s profilom (70; 0; 0; 30).

4.3 Hodnotenie atribútu ocenenia v OV 6
Charakteristika výstupov ocenenia
Počet výstupov kategórie A so 100% účasťou
tvorivých zamestnancov
Počet výstupov kategórie B so 100% účasťou
tvorivých zamestnancov
Počet výstupov kategórie C so 100% účasťou
tvorivých zamestnancov
Spolu

Výstupy za obdobie
2006-2007
2008-2010
2006-2010
1
16
17
4

9

13

0

0

0

5

25

30

Kategória A: 17 výstupov = 57 %, po zaokrúhlení 60 %
Kategória B: 13 výstupov = 43 %, po zaokrúhlení 40 %
Profil kvality pre atribút ocenenia (po zaokrúhlení podľa odseku 22): (60; 40; 0; 0).
Hodnotenie atribútu sa podľa odseku 26 vypočíta nasledovne:
(60 x 4 + 40 x 3 + 0 x 2 + 0 x 1)/100
240 + 120 + 0 + 0 = 360/100 = 3,60 – v znakovom vyjadrení A -.
Návrh výroku o hodnotení kvality výskumu pre atribút výstupov:
BISLA dosahuje v oblasti výskumu pre atribút výstupov výskumu hodnotenie A (špičková medzinárodná kvalita) s profilom (60; 40; 0; 0).
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Hodnotenia profilu v oblasti výskumu 6 Spoločenské a behaviorálne vedy
Atribút

Váha
atribútu
50 %

Výstupy
výskumu
Hodnotenie I. atribútu
Prostredie
pre výskum
30 %

Kritérium
Kvalita výstupov

Rozsah a výsledky doktorandského štúdia
Objem finančných prostriedkov (grantov)
Kvalita výskumnej infraštruktúry
Ostatné aspekty

Hodnotenie II. atribútu
20 %
Kvalita ocenení výstupov výskumu
Ocenenie
výskumu
Hodnotenie III. atribútu
CELKOVÉ HODNOTENIE

Váha
kritéria
1

1/3
1/3
1/6
1/6
1

Hodnotenie
B (2,90)
B (2,90)
D
A
A
A
B (3,00)
A – (3,60)
A – (3,60)
B (3,07)

Výpočet celkového hodnotenia:
0,5 x 2,90 + 0,3 x 3,00 + 0,2 x 3,60 = 3,07
Výpočet celkového profilu:
Profil atribútu výstupov: (30; 30; 40; 0)
Profil atribútu prostredia: (70; 0; 0; 30)
Profil atribútu ocenenia: (60; 40; 0; 0)
Výsledný profil pred zaokrúhlením: (48; 23; 20; 9)
Profil s kumulatívnymi súčtami: (48; 71; 91; 100)
Zaokrúhlenie zložiek profilu: (50; 70; 90; 100)
Výsledný zaokrúhlený profil: (50; 20; 20; 10)
Návrh celkového hodnotenia BISLA v oblastí výskumu číslo 6 Spoločenské
a behaviorálne vedy je v znakovom hodnotení „B“ s profilom (50; 20; 20; 10)
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5 VYJADRENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE O ZAČLENENÍ BISLA PODĽA § 2 ODS. 13
ZÁKONA

Pri začleňovaní BISLA sa navrhuje postupovať v súlade s kritériami na začlenenia
vysokej školy platnými od 1. januára 2008, ktoré boli vydané rozhodnutím ministra školstva
č. CD-2007-16256/50355-5:071 12. 12. 2007 v súlade s § 82 ods. 7 zákona o vysokých
školách, pričom na BISLA sa navrhujú uplatniť kritéria začlenenia vysokej školy medzi
vysoké školy, ktoré sú začlenené medzi odborné vysoké školy. Tieto kritériá sú uvedené v
prílohe 3 citovaných kritérií.
5.1 Návrh výsledkov hodnotenia úrovne výskumnej činnosti BISLA
Kritérium KZO-1
Číslo a oblasť výskumu
6 Spoločenské a behaviorálne vedy

Hodnotené obdobie 2006 - 2010
B

Ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, čo je prípad BISLA, musí dosahovať v nadpolovičnej
väčšine oblastí výskumu zodpovedajúcich uskutočňovaným študijným programom celkové
hodnotenie výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona o vysokých školách najmenej C-.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií spĺňa kritérium KZO-1 pre začlenenie
medzi odborné vysoké školy.

5.2 Objem financií za výskumné granty, projekty, na evidovaný prepočítaný
počet profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov (v tis. Sk)
Kritérium KZO-2

Suma
Priemer

Rok

Grant
(SKK)

2006
2007
2008
2009
2010

748 380,840 317,389 091,227 900,263 295,2 469 283,493 857,-

Evidenčný počet
profesorov,
docentov a tvorivých
výskumných
pracovníkov za
kalendárny rok
4
5
7
7
7
30
6

Finančné prostriedky
na 1
pracovníka
187 095,168 063,55 584,32 557,37 613,480 912,82 309,-

Objem financií za hodnotené obdobie predelený súčtom prepočítaného evidenčného počtu
profesorov, docentov a tvorivých výskumných pracovníkov za jednotlivé kalendárne roky
hodnoteného obdobia je najmenej 20 000 Sk. Vzhľadom na skutočnosť, že BISLA je
súkromná vysoká škola, v tomto kritériu boli zohľadnené finančné prostriedky vynaložené
vysokou školou na riešenie schválených projektov v príslušnom roku.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií spĺňa kritérium KZO-2 pre začlenenie
medzi odborné vysoké školy.
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5.3 Počet študentov v študijných programoch prvého stupňa na prepočítaný
evidenčný počet vysokoškolských učiteľov
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií od roku 2006 poskytuje vzdelávanie na
základe priznaných práv iba v jednom študijnom programe prvého stupňa liberálne štúdiá
v študijnom odbore 3.1.6. politológia v dennej forme.
Kritérium KZO-3
Rok

2006
2007
2008
2009
2010

Počty
študentov
v dennej
forme (A)
14
32
44
53
57

Evidenčný počet
vysokoškolských
učiteľov (B)

A/B

4
5
7
7
7

3,5
6,4
6,3
7,6
8,1

Počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa k 31. októbru príslušného
akademického roka na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov v kalendárnom
roku, v ktorom sa tento akademický rok začal, je v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia
najviac 30.
BISLA spĺňa kritérium KZO-3 pre začlenenie medzi odborné vysoké školy.

Záver

Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 zákona
o vysokých školách
Akreditačná komisia na základe hodnotenia Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych
štúdií navrhuje ju zaradiť medzi odborné vysoké školy v súlade s § 2 ods. 13 písm. b)
platného zákona o vysokých školách.
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