Príloha k uzneseniu č. 87.2.1e

Správa
z návštevy zástupcov stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie
pre oblasť výskumu 8. ekonómia a manažment k overeniu skutočností
na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy („FEP PEVŠ”)
Úvod
Návšteva zástupcov PS pre OV 8 AK sa uskutočnila 21. apríla 2015 na FEP PEVŠ,
Tematínska 10, Bratislava. Návšteva sa uskutočnila v súlade s uznesením Akreditačnej komisie
č. 76.11.2a a na základe odpovede E. Pejka (zo dňa 19. 05. 2014) na list predsedu AK (zo dňa
06. 05. 2015), ktorým bola iniciovaná akreditácia viacerých študijných programov na FEP
PeVŠ. Delegovaní zástupcovia stálej pracovnej skupiny počas návštevy overovali informáciu
z listu E. Pejka, že bakalársky študijný program ekonomika a manažment a magisterský
študijný program ekonomika a manažment medzinárodného podnikania budú realizované iba
v sídle FEP PEVŠ v Bratislave.
Zistené skutočnosti
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na
základe pridelených práv v akreditovaných študijných programoch ekonomika a manažment
podniku, ekonomika a manažment medzinárodného podnikania. Výučba týchto programov je
garančne zabezpečená v mieste sídla fakulty v Bratislave, kde sa okrem výučby uskutočňujú
prijímacie skúšky, štátne skúšky, promócie, vrátane vedenia dokumentácie na študijnom
oddelení pre všetkých študentov.
Mimo sídla fakulty na svojom informačno-konzultačnom stredisku v Žiline sa vykonáva
výučba pre externých študentov formou konzultácií. Poznámka: Výučba na pracovisku v Brne
sa nevykonáva. Konzultácie fakulta ponúka ako bonus k povinným a povinne voliteľným
predmetom. Konzultácie na týchto pracoviskách nie sú pre študentov povinné.
Učitelia zabezpečujúci konzultácie v Žiline sú kmeňovými zamestnancami FEP PEVŠ,
resp. zmluvne zaistení externí pracovníci. Garancie študijných programov sú v zmysle
pridelenej platnej akreditácie pre FEP PEVŠ - platia však iba pre sídlo fakulty v Bratislave.
Vybavenie priestorov (výučbové miestnosti, vedenie, knižnica) na pracovisku v Žiline je
prispôsobené iba uvedenej forme. Komunikácia medzi pracoviskom v Žiline a fakultou v sídle
v Bratislave prebieha výhradne elektronickou formou.
Vzhľadom na veľmi nízky počet externých študentov a tomu odpovedajúce zvyšujúce sa
prevádzkové náklady výučba na pracovisku v Žiline je v útlmovom režime. Hlavným cieľom
fakulty je mať dostatočný počet študentov v sídle fakulty v Bratislave.
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Záver
Na základe overovania a zistených skutočností pracovná skupina pre oblasť výskumu
8. ekonómia a manažment odporúča:
(1) Nepokračovať vo vykonávaní konzultacii na pracovisku v Žiline.
(2) V prípade, že v nasledujúcom akademickom roku 2015/2016 bude aktivita
prebiehať, musí byť pracovisko akreditované. Nevyhnutnou požiadavkou je
vybudovanie vlastnej knižnice, informačného zabezpečenia a vyriešenia vedenia
pracoviska s príslušnými referátmi.
Táto správa bola vypracovaná na základe uvedených zistených skutočností počas návštevy
a predložených podkladov:
- platné akreditačné spisy,
- tabuľkové prehľady o VŠ–učiteľoch,
- štatistické údaje o počtoch študentov v akademickom roku 2014/2015 v jednotlivých
študijných programoch,
- rozvrhy hodín na letný semester a zimný semester pre všetky realizované študijné
programy pre pracovisko v Žiline.
V Bratislave, 22. júna 2015
Hlasovanie stálej PS od 22. 6. do 28.6. 2015
Počet členov PS : 11
Za správu hlasovalo: 10,
Proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania.
Jeden člen sa hlasovania nezúčastnil.
Priebeh hlasovania v AK na 87. ZAK
Správu predniesol predseda stálej PS J. Horváth.
Z 19 prítomných členov AK na zasadnutí
za správu hlasovalo 16 členov, zdržali sa 3 členovia, proti nebol nikto.
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