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Stanovisko 
dočasnej  pracovnej skupiny AK k správe vysokej školy predloženej podľa § 85 ods. 2 

- začlenenie verejnej vysokej školy  
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Číslo žiadosti: 244_16/AK 

Vysoká škola /fakulta: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Správa predložená MŠVVaŠ 

SR dňa: 

Správa UMB zo dňa 16. 5. 2016 

Správa postúpená z  

MŠVVaŠ SR komisii dňa: 

27. 5. 2016 

Komplexná akreditácia  Začlenenie verejnej vysokej školy 

Predseda dočasnej PS: Ľ. Fišera 

Členovia dočasnej PS   J. Holeček, M. Gbúrová, J. Horváth, P. Markoš, G. Petrová, 

R. Schronk, J. Škvarenina, J. Vilček, T. Žilka 

 

Overenie výsledku prijatých opatrení – UMB nesplnila v rámci komplexnej akreditácie 

kritérium KZU-2 na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. 

 

Kritérium Výstupy výskumu / umeleckej činnosti študentov a absolventov 

doktorandského štúdia UMB 

KZU- 2 V komplexnej akreditácii v roku 2015 bola UMB hodnotená na 

jednotlivých fakultách v jedenástich oblastiach výskumu: 

FPV UMB: OV1 (C), OV10 (C) a OV24 (C+) 

FPVaMV UMB: OV 6 (B-) a OV 7 (B-) 

FF UMB: OV 1 (C), OV 2 (B-), OV 3 (B) a OV 21 (C) 

PdF UMB: OV 1 (C-) 

EkF UMB:  OV 8 (C) 

pričom iba v piatich OV dosiahla hodnotenie lepšie ako „C+“. Týmto 

nesplnila predmetné kritérium a v lehote jedného roka podala správu 

o odstránení nedostatkov. Na kontrolu prijatých opatrení bola 

ustanovená uznesením č. 95.8.3 dočasná PS (uvedená vyššie), ktorá 

dňa 19. 1. 2017 v súlade s požiadavkou MŠVVaŠ SR uskutočnila 

kontrolu prijatých opatrení návštevou VŠ. 

Závery: 

Celkové 

zhodnotenie 

prijatých opatrení 

UMB prijala: 

Kvalitatívne opatrenia: 

a) UMB výrazne znížila počet prijímaných študentov doktorandského 

štúdia (viac ako 30%) s cieľom zníženia kvantity a zvýšenia 

kvality realizovaného doktorandského štúdia,  

b) UMB zaviedla decentralizovaný model financovania denného 

doktorandského štúdia (platný od roku 2016), ktorý rozpisuje 

všetky prostriedky, vrátane zdrojov určených na financovanie 

štipendií denných doktorandov, na fakulty, 

c) do študijných programov väčšiny študijných programov tretieho 

stupňa štúdia, ktoré boli predložené do komplexnej akreditácie, 

UMB ako povinný predmet vedeckej časti vložila predmet 

s názvom Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality, 

d) v decembri 2015 UMB spustila projekt zriaďovania a 
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obsadzovania pracovných miest postdoktorandov,  

e) v rámci personálnej práce na fakultách UMB venuje osobitnú 

pozornosť práci školiteľov so študentmi doktorandského štúdia. 

 

Kvantitatívne opatrenia: 

UMB predložila publikačné výstup študentov a absolventov 

doktorandského štúdia  za nové hodnotiace obdobie 2010 – 2015 na 

fakultách a v oblastiach výskumu (OV), ktoré v komplexnej akreditácií 

dosiahli výsledky nižšie ako C+ 

FPV UMB  - OV 1, OV 10 

FF UMB      - OV 1, OV 21  

PdF UMB     - OV 1 

EkF UMB     - OV 8 

 

Výsledky z nového hodnotiaceho obdobia: 

FPV UMB:    OV1 (B-; 2,50), OV10 (C+; 2,40) 

FF UMB:       OV 1 (C+; 2,40), OV 21 (C+; 2,40) 

PdF UMB:     OV 1 (C+; 2,40) 

EkF UMB:     OV 8  (C; 2,10) 

 

Záver: 

Vysoká škola po predložení nových výstupov v 11 oblastiach výskumu 

dosahuje vo viac ako v 60 % (90,9 %) hodnotenie najmenej C+ 

a lepšie. 
 

Dočasná PS konštatuje, že UMB prijala v danej veci dostatočné 

opatrenia. 

Návrh odporúčania 

ministerstvu: 

Ponechať doterajšie začlenenie UMB – univerzitná vysoká škola. 

Odporúčanie 

vysokej škole: 

 

 

99. zasadnutie Akreditačnej komisie. 
Dňa: 
 

24 .- 25. 1. 2017 

Výsledok hlasovania za 

návrh uznesenia: 
Za: 19                                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0 

 
Podpis predsedu AK Ľ. Fišera, v. r.  

 


