Zápis
zo 65. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 16. - 18. mája 2012 v Spišskom Podhradí, časť Spišská Kapitula
___________________________________________________________________________
Účasť
1. Členovia AK
prítomní: J. Beňa, L. Čarný, J. Fidrmuc, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Horváth, I. Hyben,
J. Jarab, M. Líška, J. Mihok, J. Michalík, G. Petrová, M. Pol, R. Schronk,
J. Slovák, J. Škvarenina, J. Uhrík, J. Vilček, T. Žilka.
neprítomní: M. Novák, J. Šteňo.
2. Hostia
Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK)
Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl (RVŠ)
Igor Doboš, Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)
Peter Plavčan, riaditeľ sekcie vysokých škôl (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania (SVŠ MŠVVaŠ SR)
Program
1. Otvorenie, kontrola uznesení, informácia predsedu AK
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) – organizačné zmeny
4.1 Zriadenie Fakulty zdravotníctva a sociálnych vied sv. Ladislava Nové Zámky
VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave (č. žiadosti 119_12/AK, predkladá J. Jarab),17. 5.
2012 o 10.00 h
4.2. Zriadenie Fakulty misiológie a tropických štúdií Jána Pavla II Bratislava VŠZaSP
sv. Alžbety v Bratislave (č. žiadosti 120_12/AK, predkladá J. Jarab), 17. 5. 2012
o 10.30 h
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. e) – štátny súhlas
5.1 Vysoká škola logistiky v Štúrove (č. žiadosti 41_12/AK, predkladá M. Líška) 17. 5.
2012 o 13.00 h
5.2 Potvrdenie vyjadrenia Akreditačnej komisie zo 64. zasadnutia AK v súvislosti
s podaním pripomienok právnickej osoby BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s.r.o. –
štátny súhlas pre Vysokú školu ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave (č.
žiadosť 253_12/AK)
6. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. f) – zmeny v sústave študijných odborov
6.1 Zmena názvu študijného odboru 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva (žiadosť č.
406_11/AK, predkladá R. Schronk), UK 17. 5. 2012 o 14.00 h
6.2 Zmeny v štruktúre a opisoch učiteľských študijných odborov v rámci skupiny
študijných odborov 1. výchova a vzdelávanie (žiadosť č. 109_12/AK, predkladá G.
Petrová)
6.3 Zmena opisu študijného odboru 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky
(č. žiadosti 344_11/AK, predkladá J. Horváth), STU 17.5. 2012 o 14.30 h
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 11 – zmeny oznámené vysokými školami
(§ 3 ods. 10 nariadenia vlády o AK)
8. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – študijné programy

9. Overovanie výsledkov opatrení podľa § 83 ods. 9 – habilitačné konanie a vymenúvacie
konanie
10. Komplexné akreditácie
10.1 Revízia Podrobných pravidiel hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (predkladajú
predsedovia stálych PS)
10.2 Žiadosť VŠZaSP (č. 17_12/AK) o úpravu termínu začiatku komplexnej akreditácie
uvedenej v aktuálnom Pláne komplexných akreditácii – rokovanie prerušené na 64. ZAK
11.Rozličné
11.1 Zmeny v stálych PS
11.2 Priebežné hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania – schvaľovanie metodiky
11.3 Súčasný stav akreditovania ŠP na pracoviskách vysokých škôl mimo ich sídla
11.4 Nevybavené žiadosti
11.5 Iné

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (ďalej
len „Akreditačná komisia“ alebo „AK“) Ľ. Fišera, ktorý privítal všetkých prítomných a
skonštatoval, že Akreditačná komisia je uznášaniaschopná. Prítomní členovia AK v počte 18
odsúhlasili program zasadnutia vrátane predložených zmien – začlenenie bodu 5.2 na
rokovanie na žiadosť MŠVVaŠ SR a na návrh člena AK J. Jaraba začlenenie do bodu 11.5
rokovanie k žiadosti č. 201_12/AK. Zasadnutie pokračovalo podľa odsúhlaseného programu
kontrolou uznesení, pri ktorej tajomníčka AK konštatovala, že okrem uznesenia 64.9.1. všetky
ostatné uznesenia boli splnené. Ďalej predseda oboznámil členov AK s priebehom rokovania
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušanom Čaplovičom, ktoré sa uskutočnilo
na základe poverenia v uznesení 64.1.2. Predseda AK rokoval s ministrom školstva najmä o
týchto témach:
• neodkladnosť inovácie opisov študijných odborov;
• kritériá na uskutočňovanie habilitačného konania a vymenúvacieho konania na
vysokých školách, overovanie dodržiavania kritérií pri vymenovacích konaniach AK,
• akreditácie študijných programov mimo sídla vysokej školy, resp. fakulty;
• príprava nového cyklu komplexných akreditácii, ktorému by malo predchádzať
zjednodušenie pravidiel ako aj celkového administratívneho procesu;
• garantovanie študijných programov vo vzťahu k vekovej hranici garantov (zákonná
možnosť pracovného pomeru profesora a docenta do 70 rokov verzus ustanovenie nar.
vlády o AK obmedzujúce možnosť garantovania do veku 65 rokov profesora, resp.
docenta).
V závere svojho vystúpenia predseda AK informoval členov AK o výsledku preverenia
možnosti garantovania kvality a rozvoja študijného programu členom vlády SR. Z preverenia,
ktoré pozostávalo zo stretnutia predsedu AK s ústavným právnikom Eduardom Báránym
a z opätovného písomného potvrdenia MŠVVaŠ SR v osobe JUDr. Rudolfa Lobotku, v tom
čase poradcu ministra školstva E. Jurzycu, vyplynul záver, že člen vlády môže byť garantom
študijného programu za predpokladu, že splní ostatné náležitosti spojené s touto činnosťou
vrátane pracovného pomeru na ustanovený týždenný pracovný čas. Toto stanovisko bolo
potvrdené aj stálou pracovnou skupinou pre oblasť výskumu 7 Právo a medzinárodné vzťahy,
ktoré na zasadnutí predniesol R. Schronk, predseda tejto pracovnej skupiny. Člen AK, J.
Beňa, ktorý na 64. ZAK predložil návrh na preskúmanie zákonnosti garantovania študijného
programu členom vlády takisto skonštatoval, že daná problematika je skôr etickou otázkou
ako právnou záležitosťou.
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Zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl. Možnosť vystúpiť na
rokovaní AK využil prezident SRK, ktorý zhrnul aktivity SRK od ostatného zasadnutia AK
a pozval predsedu AK na zasadnutie SRK, ktoré sa bude konať v dňoch 31. 5. až 1. 6. 2012.
Na 31. 5. 2012, vzhľadom na obsah programu, predseda AK delegoval za AK k príslušnému
bodu zmien v sústave študijných odborov členku AK G. Petrovú.

K bodu 2
Uznesenie 65.2.1
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 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR 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 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť právo udeľovať absolventom
príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) 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 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR zamietnuť žiadosť o nový študijný
program takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia konštatuje, že odborná vysoká škola nie je oprávnená vzhľadom na
obsah § 2 ods. 15 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách podať si návrh na
akreditovanie magisterského študijného programu, ktorého výsledkom je priznanie práva
vysokej škole udeľovať príslušný akademický titul. Z uvedeného dôvodu nie je možné
rokovať o preložených návrhoch hodnotiacich správ z predmetnej vysokej školy (pozri
prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 65.2.2
a) 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
MŠVVaŠ SR priznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní
doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) 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
MŠVVaŠ SR podľa § 83 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR pozastaviť právo
podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní doktorandského študijného
programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
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K bodu 3
Okrem vyjadrení k hodnotiacim správam, v rámci tohto bodu predseda AK informoval členov
AK:
• O výsledku ďalšieho overovania dodržiavania kritérií pri vymenúvacom konaní v daných
študijných odboroch na príslušných vysokých školách, ktoré bolo AK zaslané listom GR
SVŠ zo dňa 1.2.2012 (14 návrhov).
• O doručení v poradí už tretieho dodatku k listu ministra školstva z 30. 11. 2011
k overovaniu návrhov na vymenovanie za profesora z ďalších vysokých škôl. Listom GR
SVŠ zo dňa 19. 4. 2012 bolo doručených do AK ďalších 9 návrhov. Overovanie bude
prebiehať v súlade s uznesením 57.3.2. v mesiaci jún a júl 2012.
Organizačno - administratívne práce zabezpečí sekretariát AK.

Uznesenie 65.3.1
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, vedy, výskumu a športu priznať právo, resp. priznať právo s časovým obmedzením
uskutočňovať tieto konania v príslušných študijných odboroch takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 4
Rokovania k bodu 4.1 a 4.2. sa zúčastnil zástupca VŠZaSP, jej rektor a konateľ, Dr.h.c. prof.
MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., ktorý vo svojom vystúpení ocenil prácu Akreditačnej
komisie ako aj právnu úpravu, ktorá príslušnou novelou zákona o vysokých školách umožňuje
Akreditačnej komisii vyjadrovať sa k zriadeniu, zlúčeniu, splynutiu, zrušeniu, zmene názvu
alebo zmene sídla fakulty aj súkromnej vysokej školy ešte pred vyjadrením akademického
senátu súkromnej vysokej školy.
4.1. Zriadenie Fakulty zdravotníctva a sociálnych vied sv. Ladislava VŠZaSP sv. Alžbety
so sídlom v Nových Zámkoch (č. žiadosti 119_12/AK)

Uznesenie 65.4.1
Akreditačná komisia v súlade s § 47b ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
vyjadruje súhlas so zriadením Fakulty zdravotníctva a sociálnych vied sv. Ladislava so
sídlom v Nových Zámkoch VŠZaSP sv. Alžbety.
4.2. Zriadenie Fakulty misiológie a tropických štúdií Jána Pavla II. so sídlom v Bratislave
VŠZaSP sv. Alžbety (č. žiadosti 120_12/AK)

Uznesenie 65.4.2
Akreditačná komisia v súlade s § 47b ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
vyjadruje súhlas so zriadením Fakulty misiológie a tropických štúdií Jána Pavla II. so
sídlom v Bratislave VŠZaSP sv. Alžbety.
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K bodu 5
5.1 Vysoká škola logistiky v Štúrove
(č. žiadosti 41_12/AK)

Uznesenie 65.5.1
Akreditačná komisia nerokovala o žiadosti č. 41_12/AK postúpenej 1. 2. 2012 z MŠVVaŠ
SR, ktorou minister školstva žiada o vyjadrenie – stanovisko k udeleniu štátneho súhlasu pre
právnickú osobu VSOM, s.r.o, so sídlom v Štúrove pôsobiť ako súkromná vysoká škola
s názvom „Vysoká škola logistika v Štúrove“ z dôvodu oznámenia konateľa VSOM, že
žiadosť sťahuje a žiada navrátenie komplexného písomného i elektronického materiálu.
5.2 Potvrdenie vyjadrenia Akreditačnej komisie zo 64. zasadnutia AK
v súvislosti s podaním pripomienok právnickej osoby BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA,
s.r.o. – štátny súhlas pre Vysokú školu ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave
(č. žiadosť 253_12/AK)

Uznesenie 65.5.2
Akreditačná komisia sa zaoberala listom GR SVŠ č. 2012-6947/20634:2-sekr, ktorý jej bol
doručený 11. 5. 2012 a na sekretariáte AK je evidovaný pod č. 253_12/AK.
Akreditačná komisia potvrdzuje platnosť vyjadrení uvedených v zápise zo 64. ZAK
a zverejnenom na webovom sídle AK dňa 18. 4. 2012 v uznesení 64.4.1 pre právnickú osobu
BRATISLAVSKÁ AKADÉMIA, s.r.o, so sídlom v Bratislave na zriadenie odbornej vysokej
školy s názvom Vysoká škola ekonómie a podnikania so sídlom v Bratislave
Stanovisko Akreditačnej komisie k prílohe č. 3 a č. 4 listu právnickej osoby je obsiahnuté
v uznesení.

K bodu 6
6.1 Zmena názvu študijného odboru 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
(žiadosť č. 406_11/AK)
Rokovanie k žiadosti MŠVVaŠ SR č. 406_11/AK týkajúce sa zmeny názvu študijného odboru
3.4.2. teória a dejiny štátu a práva, o ktorú MŠVVaŠ požiadala Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta sa neuskutočnilo, z dôvodu neúčasti zástupcu vysokej školy.
Počas rokovania bolo telefonicky z PraF UK oznámené zástupcovi sekretariátu AK, že rektor
predmetnú žiadosť sťahuje. Vzhľadom na uvedené skutočností prebehla len vecná diskusia.
6.2 Zmeny v štruktúre a opisoch učiteľských študijných odborov v rámci skupiny študijných
odborov 1. výchova a vzdelávanie
Prerušené rokovanie zo 64. ZAK pokračovalo predložením Stanoviska Pedagogickej fakulty
TU v Trnave k materiálu „Návrh na zmenu v sústave študijných odborov v skupine 1.1
Výchova a vzdelávanie a na zmeny opisov učiteľských študijných odborov“, ktoré bolo
doručené AK 2. 4. 2012, ku ktorému zaujala stanovisko členka AK G. Petrová. Následná
diskusia nebola ukončená a podnety z nej bude potrebné zapracovať do záverečného
vyjadrenia AK, ktoré sa očakáva na mimoriadnom 66. zasadnutí v júli 2012.
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6.3 Zmena opisu študijného odboru 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky
(žiadosť č. 344_11/AK)
Vzhľadom na skutočnosť, že na rokovaní nebol prítomný navrhovateľ na zmenu v sústave
študijných odborov, ako aj vzhľadom na závery z pracovnej skupiny, ktorá návrh zmeny
opisu študijného odboru 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky posudzovala, Akreditačná
komisia odporúča predsedovi AK oznámiť závery pracovnej skupiny listom GR SVŠ (príloha
6.3) ako stanovisko AK.

K bodu 7
Uznesenie 65.7.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách overila skutočnosti oznámené vysokými školami a nevysokoškolskými
inštitúciami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. v platnom znení
a akceptuje zmeny garantov v študijných programoch takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 11 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách overila skutočnosti oznámené vysokými školami a nevysokoškolskými
inštitúciami podľa § 3 ods. 10 nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. v platnom znení
a neakceptuje zmeny garantov v študijných programoch s odôvodnením a iniciuje
akreditáciu príslušnej akreditačnej činnosti na daných vysokých školách takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia sa zaoberala listom rektorky Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) zo
dňa 6.3.2012 (č. žiadosti 111_12/AK), v ktorom oznamuje AK úpravu v akreditovanom
študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia 1. a 2. stupňa.
Akreditačná komisia po zvážení všetkých okolností a na základe vyjadrenia pracovnej
skupiny pre oblasť výskumu 4 Umenie nesúhlasí s uvedenými zmenami v predmetnom
liste rektorky ŽU(pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 8
Uznesenie 65.8.1
Akreditačná komisia v súlade s § 83 ods. 9 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách zabezpečila overenie výsledkov opatrení, ktoré prijali vysoké školy na odstránenie
nedostatkov, pre ktoré mali pozastavenú platnosť priznaných práv v dotknutých študijných
programoch a konštatuje, že príslušné vysoké školy prijali dostatočné opatrenia a v súčasnosti
spĺňajú požadované kritériá a utvárajú dostatočné podmienky na udržanie spôsobilosti do
najbližšej komplexnej akreditácie. Z uvedeného dôvodu AK navrhuje MŠVVaŠ SR obnoviť
platnosť priznaných práv bez obmedzenia takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 9
K predmetnému bodu neboli predložené na rokovanie žiadne materiály.

K bodu 10
10. 1 Revízia Podrobných pravidiel hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej
a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy

6

Uznesenie 65.10.1
Predsedom stálych pracovných skupín sa ukladá predložiť na 66. mimoriadne zasadnutie AK
návrhy na zmeny v Kritériách na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktoré schválilo a
vydalo MŠ SR 28.2.2006 a v platnosti zostáva revízia Podrobných pravidiel tak, ako je to
uvedené v uznesení 64.1.2.
10.2 Žiadosť VŠZaSP (č. 17_12/AK) o úpravu termínu začiatku komplexnej
akreditácie uvedeného v aktuálnom Pláne komplexných akreditácií
V súvislosti s prebiehajúcou diskusiou k novému cyklu komplexných akreditácii predseda AK
zašle v tomto zmysle aj odpoveď rektorovi VŠZaSP.

K bodu 11
11.1 Zmeny v stálych PS

Uznesenie 65.11.1
Akreditačná komisia odsúhlasila zmeny v stálych pracovných skupinách pre oblasti výskumu:
9 Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre a 24 Matematika a štatistika takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
11.2 Priebežné hodnotenie kvality poskytovaného vzdelávania – schvaľovanie metodiky

Uznesenie 65.11.2
a) Akreditačná komisia sa v súlade s § 87a zákona o vysokých školách zaoberala
predloženými žiadosťami o schválenie metodiky zostavovania hodnotiacej správy
z priebežného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania z Prešovskej univerzity v
Prešove (PU, č. žiadosti 158_12/AK) a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(STU, č. žiadosti 208_12/AK. (pozri prílohu k uzneseniu).
Akreditačná komisia schvaľuje predloženú metodiku z obidvoch vyššie uvedených
vysokých škôl.
b) Akreditačnej komisia schvaľuje vzorovú metodiku zostavenia hodnotiacej správy vysokej
školy (pozri prílohu k uzneseniu) a ukladá sekretariátu AK zverejniť ju na webovom sídle
AK ako pomôcku pre vysoké školy pri zostavovaní hodnotiacej správy z priebežného
hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania
11.3 Súčasný stav akreditovania ŠP na pracoviskách vysokých škôl mimo ich sídla
Predseda AK informoval členov AK o aktuálnom stave akreditovaných študijných programov
mimo sídla vysokej školy.
11.4 Nevybavené žiadosti
Sekretariát Akreditačnej komisie pošle po 65. zasadnutí AK predsedom stálych pracovných
skupín prostredníctvom elektronickej pošty prehľad nevybavených žiadostí podaných
v súlade s § 82 ods. 2 zákona o vysokých školách. V prehľade budú zvýraznené žiadosti,
ktoré je potrebné predložiť najneskôr na mimoriadne 66. ZAK, aby bola dodržaná zákonná
lehota stanovená pre AK na ich vybavenie.
11.5 Iné
V rámci tohto bodu boli predložené členmi AK na riešenie viaceré žiadosti ako aj iná
problematika, ktorej výsledkom po diskusii bolo zriadenie dočasných pracovných skupín tak,
ako je to uvedené v uznesení 65.11.3.
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Uznesenie 65.11.3
Akreditačná komisia zriaďuje v súlade s čl. 7 platného štatútu AK dočasné pracovné skupiny
takto:
a) Na riešenie žiadosti č. 201_12/AK podanej prof. ThDr. Jánom Zozuľakom, PhD.
ustanovuje za predsedu dočasnej PS T. Žilku a za ďalších členov M. Gbúrovú, G.
Petrovú, J. Jaraba a J. Šlosiara (člen stálej PS pre OV 2). Predseda dočasnej PS bude
AK informovať o výsledkoch zistení na najbližšom zasadnutí AK.
b) Na overenie informácií, ktoré AK zaevidovala v ostanom čase od verejnosti a týkajú
sa dodržiavania kritérií, za ktorých boli akreditované viaceré študijné programy 1., 2.
a 3. stupňa na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského ustanovuje dočasnú
pracovnú skupinu v zložení G. Petrová – predseda, členovia - J. Jarab, M. Pol, T.
Žilka, L. Čarný. O výsledkoch overovania priamo na fakulte bude predseda PS
informovať na najbližšom zasadnutí AK.

Uznesenie 65.11.4
Akreditačná komisia odsúhlasila tieto termíny zasadnutí v druhom polroku 2012:
Termín
Miesto konania
Číslo zasadnutia
10. 07. 2012
Bratislava
66. ZAK - mimoriadne
3.- 5. 10. 2012
Tatranské Zruby
67.ZAK – riadne
5.-7. 12. 2012
Bratislava
68.ZAK – riadne
V závere zasadnutia M. Pol informoval o účasti na Členskom fóre ENQA, ktoré sa
uskutočnilo 22. - 25. 4. 2012 v Paríži (Francúzsko) a ďalej zdôraznil potrebu uskutočnenia
vonkajšieho hodnotenia AK prostredníctvom expertov z ENQA. Súčasne bol poverený
koordináciou činnosti vrátane komunikácie s ústredím ENQA v spolupráci s tajomníčkou AK.
Tajomníčka AK v závere zasadnutia informovala všetkých členov AK o pracovnom stretnutí,
ktoré sa uskutoční 13. - 15. 6. 2012 v Prahe medzi Akreditačnou komisiou Českej republiky
a Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR. Ďalšie podrobnosti k stretnutiu zašle
tajomníčka AK do kanca mája 2012 tým členom AK, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa tohto
podujatia.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Schválil:

Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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