Zápis
z 95. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR,
konaného 29. – 30. júna 2016 v Trenčianskych Tepliciach
Účasť
1. Členovia AK
Prítomní:
L. Čarný, A. Dukát, M. Fendek, M. Fikar, Ľ. Fišera, M. Gbúrová, J. Holeček,
J. Horváth, D. Ježová, V. Kupec, M. Líška, P. Markoš, J. Mihok, V. Patráš,
G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, M. Urban, J. Vilček.
2. Hostia
Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl (RVŠ)
Tomáš Kováč, podpredseda Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)
Filip Ondrej, zástupca ŠRVŠ
Zuzana Brčáková, odbor vysokoškolského vzdelávania SVŠ MŠVVaŠ SR
Program
1. Otvorenie, schválenie návrhu programu, kontrola uznesení
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. f) – zmena v sústave študijných odborov
4.1 Zmena opisu študijného odboru 3.1.1. sociológia
(č. žiadosti 157_16/AK, predkladá M. Gbúrová)
4.2 Zmena opisu študijného odboru 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
(č. žiadosti 124_16/AK, predkladá J. Mihok)
5. Vyjadrenie AK podľa § 82 ods. 2 písm. g) – overovanie splnenia kritérií
(predkladajú príslušní predsedovia stálych PS)
6. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 8 a 9 - správy na odstránenie nedostatkov
predložené vysokými školami
7. Overovanie skutočností podľa § 83 ods. 12 – zmena študijného programu, resp.
zmena HVK
8. Vyjadrenie AK podľa § 84 ods. 4 písm. a) až f) – komplexná akreditácia
8.1 Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove – návrh HS
(č. žiadosti 99_16/AK, predkladá P. Markoš)
8.2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - návrh HS
(č. žiadosti 103_16/AK, predkladá M. Gbúrová)
9. Rozličné
9.1 Zmeny v stálych a dočasných PS
9.2 Nevybavené žiadosti
9.3 Iné
9.3.1. Členstvo v INQAAHE
9.3.2. Informácie o zahraničných aktivitách (predseda AK, podpredseda AK)
9.3.3. Oboznámenie sa s inovovanými kritériami ENQA (ESG)

K bodu 1
Zasadnutie otvoril a viedol predseda Ľubor Fišera. V úvode privítal nového člena AK Miroslava
Fikara, ktorý bol v zmysle uznesenia vlády SR č. 238 vymenovaný za člena AK ku dňu
16. 6. 2016. Miroslav Fikar nahradil bývalú členku AK M. Bielikovú, ktorej skončilo členstvo k
2. 12. 2015 pre nezlučiteľnosť funkcie dekana s funkciou člena AK. Zasadnutie pokračovalo
schválením predloženého návrhu programu, ku ktorému neboli od členov AK žiadne
pripomienky. Nasledovala kontrola uznesení z mimoriadneho 94. ZAK spojená s prehľadom
uznesení s trvalými úlohami a tých uznesení, ktorých termín na splnenie nebol určený, ale
očakáva sa ich splnenie na najbližšom zasadnutí. Informáciu z kontroly uznesení predniesla
tajomníčka AK, ktorá konštatovala, že okrem uznesenia 94.4.3., kde sa termín splnenia viaže na
overenie skutočnosti členmi dočasnej PS, boli ostatné uznesenia splnené. K uzneseniu 94.2.2.
bolo zo strany členov AK odporúčané, aby predseda AK aj písomne informoval rektorov
s textom uznesenia. K priebehu plnenia uznesenia 93.3.3 podal krátku informáciu A. Dukát.
R. Schronk v rámci tejto časti zasadnutia položil predsedovi stálej PS pre OV 8 J. Horváthovi
otázku, či sa niečo zmenilo pri overovaní podnetu študentky doktorandského štúdia PEVŠ FEP
doručeného Akreditačnej komisii 22. 8. 2015. J. Horváth informoval, že priebeh preverovania
podnetu zodpovedá stavu, o ktorom informoval na 93. ZAK. PS sa k problematike podnetu vráti
na najbližšom zasadnutí. V závere rokovania k bodu 1 predseda AK ešte stručne informoval
o dvoch aktivitách, ktoré sa uskutočnili od skončenia mimoriadneho 94. ZAK. Išlo o:
a) Účasť na rokovaní pri okrúhlom stole, ktoré zvolal minister školstva, vedy, výskumu a športu
P. Plavčan 19. 5. 2016. Obsahom rokovania bolo rozpracovanie programového vyhlásenia
vlády SR aj pre oblasť vysokého školstva. Spolu s predsedom AK sa na rokovaní zúčastnil aj
M. Urban.
b) Stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu P. Plavčanom, na ktorom bola
predsedovi AK ponúknutá možnosť spolupráce s GR SVŠ pripraviť návrh nových kritérií pre
akreditačné činnosti.
Vystúpenie predsedu AK doplnil M. Urban informáciou o príprave článku o špičkových tímoch.
Článok s názvom Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku: Rok po,
pripravený v spolupráci s predsedom AK, bol zaslaný do redakcie denníka SME. SAK článok
zverejní na webovom sídle AK v časti Aktuality a v časti určenej pre špičkové tímy.
Časti zasadnutia sa zúčastnili aj zástupcovia reprezentácie vysokých škôl za ŠRVŠ a RVŠ.
Slovenská rektorská konferencia sa z účasti na zasadnutí ospravedlnila. Zástupcovia ŠRVŠ
využili prítomnosť na zasadnutí na zrekapitulovanie účasti študentov na návštevách počas
komplexných akreditácií na vysokých školách a na základe podnetov od študentov, ktorí sa
týchto návštev zúčastňovali, navrhli členom AK doplnenie v súčasnosti platného Memoranda
o spolupráci uzavretého medzi AK a ŠRVŠ. Po predložení návrhov a krátkej diskusii členov AK
so zástupcami študentov, členovia predložené doplnenie memoranda zamietli. Dôvodom bola
skutočnosť, že návrhy na doplnenie memoranda sa týkali buď záležitosti (nahliadnutie do opisov
študijných programov a informačných listov predmetov), ktoré Akreditačná komisia zverejňuje
na svojom webovom sídle http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=ziadosti, alebo išlo
o požiadavky, ktoré nie sú v súlade so štatútom AK ani so zákonom o vysokých školách
(možnosť študentov zúčastniť sa na stretnutiach členov dočasnej pracovnej skupiny s vedením
vysokej školy a taktiež na vyhodnotení návštevy pracovnej skupiny pre potreby AK).
Zástupcovia študentov argumenty na zamietnutie doplnenia memoranda akceptovali. Ďalej
študenti členov AK informovali o výsledkoch ankety, ktorá bola zameraná na nedostatky
vysokých škôl. Anketa sa uskutočnila na prelome rokov 2015 a 2016 a zúčastnilo sa jej 7 079
študentov zo všetkých typov vysokých škôl a regiónov Slovenska. Vyhodnotenie ankety bolo
spracované do sumárnej správy, ktorú študenti poskytli prostredníctvom SAK všetkým členom
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AK. Členov AK vyzvali na zaslanie pripomienok k tejto správe, keďže nebola ešte definitívne
uzavretá.

K bodu 2
Uznesenie 95.2.1
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 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 ods. 1
citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR nepriznať právo, resp. zamietnuť žiadosť
udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia sa oboznámila s výsledkami zistení stálej pracovnej skupiny
pre OV 7. právo a medzinárodné vzťahy k podnetom V. Č. (žiadosť č. 214_16/AK)
v súčasnosti už bývalého garanta doktorandského študijného programu trestné právo na
Univerzite Mateja Bela, Právnickej fakulte (UMB). Vzhľadom na skutočnosť, že návštevou
členov stálej PS pre OV 7. právo a medzinárodné vzťahy predmetného pracoviska na UMB 6.
6. 2016 sa potvrdila väčšina skutočností uvedených v podnete (zápis z návštevy bol
k dispozícii členom AK na zasadnutí ako príloha k podnetu), Akreditačná komisia
skonštatovala, že vysoká škola prestala spĺňať kritérium KSP-A6 a v súlade s § 83 ods. 12
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách iniciuje akreditáciu doktorandského študijného
programu trestné právo v dennej aj externej forme v slovenskom jazyku.
d) Akreditačná komisia konštatuje, že vysoké školy aj po komplexnej akreditácii naďalej
predkladajú mnohé žiadosti o posúdenie spôsobilosti v nových študijných programoch v tých
študijných odboroch, v ktorých už majú priznané viaceré práva na tom istom stupni s inými
názvami. Akreditačná komisia v tejto súvislosti ukladá svojim členom, aby v takýchto
prípadoch dôsledne porovnávali obsah už akreditovaných študijných programov (najmä vo
vzťahu ku kritériám KSP-B1 a KSP-B2) a uplatnenie absolventov (kritérium KSP-B11) s už
akreditovanými študijnými programami. Prehľad akreditovaných študijných programov v tom
istom študijnom odbore na tom istom stupni treba uviesť v hodnotiacich správach v kritériu
KSP-B1 novo navrhnutého študijného programu.

Uznesenie 95.2.2
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 nepriznať právo podieľať sa v príslušnom študijnom odbore na uskutočňovaní
doktorandského študijného programu takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 3
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Uznesenie 95.3.1
Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov a podľa § 83 ods. 3 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať
právo uskutočňovať tieto konania v príslušnom študijnom odbore takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).

K bodu 4
4.1 Zmena opisu študijného odboru 3.1.1. sociológia
(žiadosť č. 157_16/AK)

Uznesenie 95.4.1
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila návrh MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 157_16/AK) na zmenu v sústave študijných odborov
a vyjadruje súhlas s návrhom na zmenu opisu študijného odboru 3.1.1. sociológia, ktorý
predložila Univerzita Komenského v Bratislave listom zo dňa 17. 2. 2016 č. OVŠ 518/2016 D1
s touto pripomienkou: (pozri prílohu k uzneseniu).
4.2 Zmena opisu 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
(žiadosť č. 124_16/AK)

Uznesenie 95.4.2
Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
posúdila návrh MŠVVaŠ SR (žiadosť č. 124_16/AK na zmenu v sústave študijných odborov
a vyjadruje súhlas s návrhom na zmenu opisu študijného odboru 5.2.3. dopravné stroje a
zariadenia, ktorý predložila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre listom zo dňa
2. 2. 2016 č. 57/2016-sekr.rekt.

K bodu 5
Na základe požiadaviek MŠVVaŠ SR (žiadosti č. 245_16/AK, 29_16/AK) príslušné stále PS
overovali na daných vysokých školách splnenie kritérií na vymenúvacie konanie prijaté v súlade
s § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. K výsledkom overovania AK
prijala nasledujúce uznesenie.

Uznesenie 95.5.1
a) Akreditačná komisia v súlade s § 82 ods. 2 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. overila splnenie
kritérií na vymenúvacie konanie v predmetných študijných odboroch na daných vysokých
školách takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia pri overovaní splnenia kritérií pre vymenúvacie konanie v študijnom
odbore 2.1.13. katolícka teológia na Katolíckej univerzite v Ružomberku konštatuje v súlade
s § 83 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z., že vysoká škola nesplnila kritériá schválené pre
vymenovacie konanie z dôvodov uvedených v prílohe k uzneseniu. Akreditačná komisia v
súlade s § 83 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách navrhuje Katolíckej
univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte odňať právo pre predmetný študijný odbor na
tri roky.
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Uznesenie 95.5.2
Akreditačná komisia sa zaoberala listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa
22. 6. 2016 evidovaného AK pod č. 289_16/AK a na základe v liste uvedenej požiadavky
ustanovuje v súlade s čl. 6 ods. 6 štatútu AK dočasnú pracovnú skupinu na preskúmanie splnenia
kritérií habilitačných konaní na Teologickej fakulte a Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku v uvedených prípadoch. Za predsedu dočasnej PS bol ustanovený predseda AK
Ľ. Fišera, za členov M. Gbúrová, J. Holeček, V. Patráš a G. Petrová.

K bodu 6
Uznesenie 95.6.1
a) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
c) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
programoch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané práva takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
d) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR zrušiť časové obmedzenie priznaných práv takto: (pozri
prílohu k uzneseniu).
e) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR obnoviť platnosť priznaných práv takto: (pozri prílohu
k uzneseniu).
f) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vysokými školami v týchto študijných
odboroch a odporúča MŠVVaŠ SR odňať priznané práva takto: (pozri prílohu k uzneseniu).
g) Akreditačná komisia podľa § 83 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách overila
výsledky opatrení prijatých nevysokoškolskou inštitúciou na odstránenie nedostatkov
podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu a odporúča MŠVVaŠ SR
odňať priznané práva v študijnom odbore takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 7
Uznesenie 95.7.1
a) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných
študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo
uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie a akceptuje navrhnuté zmeny takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).
b) Akreditačná komisia posúdila v súlade s § 83 ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách zmeny oznámené vysokými školami v poskytovaní akreditovaných
študijných programov a študijných odborov, na ktoré majú vysoké školy priznané právo
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uskutočňovať habilitačné konanie a vymenúvacie konanie a neakceptuje navrhnuté zmeny
takto: (pozri prílohu k uzneseniu).

K bodu 8
8.1 Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove – návrh HS
(VŠDan, žiadosť č. 99_16/AK )

Uznesenie 95.8.1
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh hodnotiacej správy pre VŠDan, ktorý predložil predseda
dočasnej pracovnej skupiny P. Markoš s tým, že do nej budú zapracované všetky odsúhlasené
pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.
8.2 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove - návrh HS
(ISM, žiadosť č. 103_16/AK)

Uznesenie 95.8.2
Akreditačná komisia odsúhlasila návrh hodnotiacej správy pre ISM, ktorý predložila
predsedníčka dočasnej pracovnej skupiny M. Gbúrová s tým, že do nej budú zapracované všetky
odsúhlasené pripomienky, ktoré odzneli v diskusii.

Uznesenie 95.8.3
Akreditačná komisia sa oboznámila so správou z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov v prípade začlenenia vysokej školy
(žiadosť č. 244_16/AK) a v súlade s čl. 6 platného štatútu AK na zabezpečenie overenia výsledku
prijatých opatrení ustanovila dočasnú pracovnú skupinu v zložení: Ľ. Fišera (predseda),
M. Gbúrová, J. Holeček, J. Horváth, P. Markoš, G. Petrová, R. Schronk, J. Škvarenina, J. Vilček
a T. Žilka (člen PS za OV 2).

Uznesenie 95.8.4
Akreditačná komisia v súvislosti s množiacimi sa otázkami týkajúcimi sa zarátavania
publikačných výstupov doktorandov v komplexnej akreditácii, ktorí absolvujú vzdelávanie na
niektorej z externých vzdelávacích inštitúcií SAV, informuje, že zarátavať možno len výstupy
tých doktorandov, ktorí sú financovaní vysokou školou. Študenti doktorandského štúdia, ktorí
absolvujú doktorandské štúdium na externej vzdelávacej inštitúcii a sú ňou financovaní, sa do
výstupov nezarátavajú a v takýchto prípadoch sa nevyžaduje ani uvádzanie afiliácie vysokej
školy, s ktorou sa externá inštitúcia podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia.

K bodu 9
9.1 Zmeny v stálych PS a zriadenie dočasných PS

Uznesenie 95.9.1
Akreditačná komisia v súlade s čl. 6 platného štatútu AK schválila zmeny v stálych PS takto:
(pozri prílohu k uzneseniu).

Uznesenie 95.9.2
Akreditačná komisia v súvislosti s požiadavkou predsedníčky AK ČR V. Dvořákovej, ktorú
vzniesla na spoločnom stretnutí počas Valného zhromaždenia CEENQA v Poľsku v máji 2016,
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ustanovuje na overenie dodržiavania plnenia kritérií (najmä kritérium KSP-A3 v študijnom
programe 2. stupňa špeciálna pedagogika) na Katolíckej univerzite, Pedagogickej fakulte
dočasnú pracovnú v zložení: Ľ. Fišera (predseda), M. Gbúrová, J. Holeček, V. Patráš a G. Petrová
(členovia). Dôvodom je skutočnosť, že na Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity
v Ružomberku bolo presunutých v akademickom roku 2015/2016 okolo 700 študentov
z Univerzity J. A. Komenského v Prahe, kde zaniklo právo pre vyššie uvedený študijný program.
9.2 Nevybavené žiadosti

Uznesenie 95.9.3
a) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo
dňa 7. 6. 2016 (č. 2016-16764/24971:2-sekr. (evidovanej SAK pod č. 264_16/AK) týkajúcej sa
zmeny názvu súkromnej vysokej školy Dubnický technologický inštitút so sídlom v Dubnici
nad Váhom. Akreditačná komisia nemá námietky k navrhovanej zmene názvu predmetnej
vysokej školy na Vysoká škola DTI.
b) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou Ústavu geotechniky SAV v Košiciach (žiadosť
č. 243_16/AK). Žiadosť sa týka zarátavania publikačných výstupov z ostatnej komplexnej
akreditácie predmetného ústavu, ktorý sa podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia na
Hutníckej fakulte TU v Košiciach. Overením požiadavky bol poverený predseda stálej PS
M. Líška. O zistených výsledkoch bude Akreditačnú komisiu informovať na najbližšom
zasadnutí AK.
c) Akreditačná komisia sa zaoberala žiadosťou konateľa spoločnosti s ručením obmedzením
Wolters Kluwer (žiadosť č. 106_16/AK), v ktorej navrhuje zmenu akreditačných kritérií pre
hodnotenie výskumu v oblasti 8. ekonómia a manažment. Vzhľadom na skutočnosť, že
v Slovenskej republike nebol doteraz ukončený proces druhého cyklu komplexných
akreditácií, nie je možné meniť predmetné kritériá. Stála pracovná skupina pre oblasť
výskumu 8 však už navrhla zmenu tej časti kritérií, ktoré boli predmetom žiadosti vyššie
uvedenej spoločnosti. Termín a spôsob zmeny kritérií je ovplyvnený uvedenými
skutočnosťami v úvode uznesenia 95.9.3c.
9.3 Iné
9.3.1. Členstvo v INQAAHE

Uznesenie 95.9.4
Akreditačná komisia na základe predložených písomných informácií navrhuje ukončiť členstvo
v medzinárodnej organizácií INQAAHE (The International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education). Predtým poveruje predsedu AK prerokovať túto skutočnosť
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
9.3.2. Informácie o zahraničných aktivitách (predseda AK, podpredseda AK)

Uznesenie 95.9.5
a) Akreditačná komisia vzala na vedomie správu zo zahraničnej služobnej cesty podpredsedu AK
J. Holečka zo dňa 5. 5. 2016 (účasť na 6. ENQA Members´forum 2016 konanom v Maďarsku
v dňoch 28. - 29. 4. 2016).
b) Akreditačná komisia vzala na vedomie správu zo zahraničnej služobnej cesty M. Slugeňovej,
zamestnankyne Sekretariátu AK, zo dňa 19. 5. 2016 (účasť na Workshope a Valnom
zhromaždení CEENQA konanom v Poľsku v dňoch 12. – 14. 5. 2016).
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9.3.3. Oboznámenie sa s inovovanými kritériami ENQA (ESG)

Uznesenie 95.9.6
Akreditačná komisia vzala na vedomie informáciu tajomníčky AK z Diskusného fóra, ktoré sa
konalo 17. 5. 2016 v Žiline a jeho témou boli „Nové štandardy a smernice v zabezpečovaní
kvality vysokoškolského štúdia“. Akreditačná komisia bude otázke aplikácie nových kritérií ESG
venovať v druhom polroku 2016 zvýšenú pozornosť a na najbližšom zasadnutí preskúma
možnosti zriadenia dočasnej pracovnej skupiny na tento účel.
Zápis vypracovala: Mária Holická, tajomníčka AK
Zápis schválil dňa:
Ľubor F i š e r a
predseda Akreditačnej komisie
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