Oprava uznesenia

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
(153/20)

Zmeniť:
Uznesenie 16.3.4
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave:

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	jadrová energetika

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
·	elektronika a telekomunikačná technika
·	energetické a silnoprúdové inžinierstvo
·	riadiaca  technika a automatizácia
·	materiálové inžinierstvo
·	výpočtová technika a informatika
Odôvodnenie:  Štúdium v týchto študijných odboroch sa už neuskutočňuje

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
fyzika tuhých látok
·	jadrová fyzika
Odôvodnenie:   Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov.

Doplniť:
C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave  je spôsobilá:

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
jadrová energetika

Písmeno C/ sa mení na písmeno D/.

 Oprava uznesenia

Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov
(36/01)
Uznesenie 16.3.7.1
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
vychovávateľstvo
telesná výchova a šport 
v špecializácii:
trénerstvo, športová špecializácia:  aerobic, basketbal, fitness, gymnastické športy, hádzaná, klasické lyžovanie, plávanie, tanec, tenis, volejbal, zjazdové lyžovanie, judo,

magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií predmetov:
- slovenský jazyk a literatúra
- ruský jazyk a literatúra
- dejepis
- hudobná výchova
- výtvarná výchova
- telesná výchova
- technická výchova
- občianska výchova
- etická výchova
- matematika
- biológia
- fyzika
- geografia
- pedagogika
- anglický jazyk a literatúra
- nemecký jazyk a literatúra

	manažment 

 v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore:
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)

 v špecializáciách:
- slovenský jazyk a literatúra
- ruský jazyk a literatúra
- dejepis
- hudobná výchova
- výtvarná výchova
- telesná výchova
- technická výchova
- občianska výchova
- etická výchova
- matematika
- biológia
- fyzika
- geografia
- pedagogika

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	73-03-9 slovenský jazyk

15-16-9 antropológia
74-03-9 športová edukológia
13-01-9 fyzická geografia a geoekológia – do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
81-03-9 teória a dejiny slovenskej literatúry

4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
	fyzická geografia a geoekológia – do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov


B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta humanitných a prírod-ných vied PU v Prešove nie je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
majster odbornej prípravy
Odôvodnenie: Zmena názvu študijného odboru.

magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ - jednopredmetové:
- matematika
- slovenský jazyk a literatúra
- pedagogika
Odôvodnenie:  Vzhľadom na stanovenú mieru vyučovacej povinnosti sú takýto absolventi v oblasti vzdelávania pre spoločnosť nevyužiteľní.

C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta humanitných a prírod-ných vied PU v Prešove je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
majster odbornej výchovy
	telesná výchova a šport 

v špecializácii:
trénerstvo, športová špecializácia:  karate

magisterské štúdium
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:

- ekológia

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ - jednopredmetové:

- anglický jazyk
- nemecký jazyk
Poznámka: Do skončenia projektu Phare.
- telesná výchova
- výtvarná výchova 

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore:
	manažment (PhDr.)

v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) v predmetoch:

- anglický jazyk a literatúra
- nemecký jazyk a literatúra
- ekológia

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
	antropológia


D/ Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MŠ SR:

I/   ponechať Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove právo uvedené v časti A/,
II/  odňať      Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove právo uvedené v časti B/,
III/ priznať   Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove právo uvedené v časti C/.

Poznámka:  Akreditačná komisia konštatuje, že proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu v odbore športová edukológia. 


