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Zápisnica č. 11

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 1. - 2. 2. 2001 v Bratislave
___________________________________________________________________________
Účasť:

1) Členovia AK:
prítomní: H. Barancová, V. Bauer, J. Benčo, L. Bukovský, J. Bulla, V. Bužek, D. Fischer, I. Gschwendt, R. Holúbek, V. Janeček, J. Jarab, I. Kraus, M. Kupkovič, D. Levický, R. Midriak, P. Návrat, P. Palček, I. Šulla, M. Urban, Š. Vašek, J. Vladár
2) Hostia: 
M. Ftáčnik	- minister školstva SR
M. Fronc	- štátny tajomník MŠ SR
P. Mederly	- gen. riad. sekcie VŠ MŠ SR
L. Vozár	- predseda RVŠ SR
M. Dado	- prezident SRK

3) Prizvaní:	- podľa prezenčnej listiny

Program: 

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Štátne skúšky - podľa návrhov
  3.  Rigorózne skúšky - podľa návrhov
  4.  Doktorandské štúdium - podľa návrhov
  5.  Habilitačné a inauguračné konanie - podľa návrhov
  6.  A k r e d i t á c i e 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Pedagogická fakulta TU Trnava
  7.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol L. Bukovský. 

K bodu 1:
Uznesenia termínované k 11. zasadnutiu AK (10.8.3, 10.8.4) sa splnili.

	L. Bukovský informoval o stretnutí s ministrom školstva pánom Milanom Ftáčnikom. Na stretnutí dominovali otázky týkajúce sa financovania neakreditovaných študijných odborov a nezohľadnenia evalvácie pri rozpise rozpočtu na vysoké školy na rok 2001.
	V nadväznosti na informáciu zo stretnutia s ministrom školstva zasadalo predsedníc-tvo, ktoré prijalo vyhlásenie. Vo vyhlásení sa konštatuje, že poskytovanie vzdelávania v neakreditovaných študijných odboroch je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách a financovanie neakreditovaného štúdia je pokračovaním porušovania zákona. Skracujú sa tým finančné prostriedky pre tie vysoké školy, ktoré poskytujú vzdelávanie v súlade so zákonom o vysokých školách. Nerešpektovanie procesu akreditácie a procesu evalvácie poškodzuje fakulty a vysoké školy, ktoré sa snažia udržať svoju kvalitu napriek zlému ekonomickému prostrediu a takáto činnosť ministerstva školstva ju ešte zhoršuje. Je to nespravodlivé a nemorálne voči tým vysokým školám, ktoré striktne dodržiavajú zákon a snažia sa poskytovať vzdelávanie na náležitej úrovni.

Uznesenie 11.1.1
	Akreditačná komisia sa stotožňuje s vyhlásením predsedníctva akreditačnej komisie.

Počas rokovania sa P. Návrat a M. Urban zúčastnili zasadnutia Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, na ktorom informovali poslancov o dôvodoch, ktoré viedli predsedníctvo akreditačnej komisie k vyhláseniu.

	L. Bukovský ďalej informoval o požiadavkách niektorých fakúlt a vysokých škôl na objasnenie procesu evalvácie a metodiky, podľa ktorej sa vysoké školy a fakulty zaradili do jednotlivých kategórií. O tomto probléme sa podrobnejšie diskutovalo za účasti zástupcov MŠ SR, RVŠ SR a SRK (pozri v bode 7, rozličné).

	Akreditačná komisia sa opäť vrátila k uzneseniu 10.7.4 o akreditácii Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Dôvodom boli získané informácie, ktoré spochybňovali tvrdenie akademických funkcionárov fakulty o veku, ako aj o hlavnom pracovnom pomere navrhovaného garanta magisterského štúdia v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníc-tvo. 
	Akreditačná komisia na základe dodatočného overenia podkladov na akreditáciu Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici konštatuje, že 6. – 8. decembra 2000 rozhodo-vala na základe nepravdivých informácií a preto mení svoje uznesenie 10.7.4 takto:

Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici
(142/99)
Uznesenie 10.7.4
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici:

    konať štátne skúšky v študijnom odbore:
    magisterské štúdium
·	slovenský jazyk a literatúra	- do 31. 8. 2001 – vek garanta nad 65 rokov

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium 
	prekladateľstvo a tlmočníctvo 

v špecializáciách:
-	poľský jazyk a kultúra
-	ruský jazyk a kultúra		- do 31. 8. 2001 – vek garanta nad 65 rokov
-	bieloruský jazyk a kultúra	- do 31. 8. 2001 – vek garanta nad 65 rokov
-	ukrajinský jazyk a kultúra
-	bulharský jazyk a kultúra

C/ Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej 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 Ministerstvu školstva SR:

I/   ponechať Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici právo uvedené v časti A/,
II/ priznať Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici právo uvedené v časti B/.

K bodu 2: - štátne skúšky
Uznesenie 11.2.1.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MŠ SR:

A/ priznať právo  konať štátne skúšky v študijných odboroch takto:
1.  Činoherná a bábkarská fakulta VŠMU Bratislava (156/20)
divadelné umenie (Bc., Mgr.) 	garant prof. Martin Huba

2.  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice (97/20)
	umelá inteligencia (Ing.)		garant	prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.


3.  Filozofická fakulta UKF Nitra (124/20; 125/20; 126/20; 132/20)
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.), jednopredmetové podľa projektu Phare do jeho ukončenia – do 31. 8. 2002, v týchto predmetoch: 
- francúzsky jazyk a literatúra		garant	PhDr. Želmíra Ozdinová, CSc.
- anglický jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Edita Gromova, CSc.
- nemecký jazyk a literatúra		garant	doc. Viera Chebenová, PhD.
- talianský jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Pavol Koprda, CSc.


	sociálna práca (Mgr.)			garant	prof. PhDr. Viera Žbirková, CSc.


4.  Pedagogická fakulta UK Bratislava (174/20)
logopédia (Mgr.) 		garant	prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
špecializácie:
	- školská logopédia		garant	doc. PhDr. Aurélia Kererkretiová, CSc.
	- klinická logopédia		garant	doc. PhDr. Marika Mikulajová, CSc.

5.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (135/99)
filozofia (Mgr.)		garant	prof. PhDr. Lukáč Ján Veverka
špecializácie:
	- etika				garant	doc. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
	- sociálna filozofia		garant	doc. PhDr. Pavol Fobel, CSc.
 Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta študijného odboru podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2001.

B/ odňať právo  konať štátne skúšky v študijných odboroch takto:
1.  Pedagogická fakulta UK Bratislava (174/20)
logopédia (Mgr.) 
Odôvodnenie:  Špecifikácia študijného odboru na špecializácie (pozri časť A/4).

2.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (135/99)
etika (Mgr.)
Odôvodnenie:  Na žiadosť fakulty.

Uznesenie 11.2.1.2
	Akreditačná komisia súhlasí so zmenou garantov študijných odborov na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach (95/20) takto:
	priemyselné inžinierstvo		garant	prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

riadiaca technika a automatizácia	garant	prof. Ing. Ladislav Madarász, CSc.

Uznesenie 11.2.1.3
a)	Akreditačná komisia pri prerokúvaní návrhov na posúdenie spôsobilosti konať štátne skúšky predložených Fakultou humanitných a prírodných vied PU v Prešove rozhodla o uskutočnení akreditácie Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove, ako aj Pedagogickej fakulty PU v Prešove z vlastného podnetu (podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii). Predložené návrhy sa prerokujú v rámci akreditácie. Uvedené sa vzťahuje i na žiadosti o posúdenie spôsobilosti konať doktorandské štúdium a uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov.

b)	Akreditačná komisia schvaľuje predsedov pracovných skupín na akreditáciu fakúlt PU v Prešove takto:
-	V. Janeček, na akreditáciu Pedagogickej fakulty PU v Prešove
-	I. Kraus, na akreditáciu Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove

c)	Akreditačná komisia ukladá predsedom pracovných skupín predložiť návrh na zloženie pracovných skupín na akreditáciu uvedených fakúlt.
								T: 12. 3. 2001
								Z: V. Janeček, I. Kraus

K bodu 3: - rigorózne skúšky
Uznesenie 11.3.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  odporúča  MŠ SR:

A/ priznať právo  konať rigorózne skúšky v študijných odboroch takto:
1.  Filozofická fakulta UKF Nitra (132/20)
	sociálna práca (PhDr.)		garant	prof. PhDr. Viera Žbirková, CSc.


2.  Pedagogická fakulta UK Bratislava (117/20)
logopédia (PhDr.) 		garant	prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc.
špecializácie:
	- školská logopédia		garant	doc. PhDr. Aurélia Kererkretiová, CSc.
	- klinická logopédia		garant	doc. PhDr. Marika Mikulajová, CSc.

B/ odňať právo  konať rigorózne skúšky v študijnom odbore takto:
     Pedagogická fakulta UK Bratislava (117/20)
logopédia (PaedDr.) 
Odôvodnenie:  Na žiadosť fakulty.

K bodu 4: - doktorandské štúdium
Uznesenie 11.4.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MŠ SR:

A/ priznať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch takto:
1.  Stavebná fakulta STU Bratislava (119/20))
11-14-9	aplikovaná matematika
garanti:	prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.		SvF STU
		prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.		SvF STU
		doc. RNDr. Magda Komorníková, CSc.	SvF STU

2.  Pedagogická fakulta UKF Nitra (129/20)
75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia:
			- teória vyučovania hudobnej výchovy
garanti:	prof. Mgr. Ivan Parík			PdF UKF
		prof. Ladislav Holásek		PdF UKF
		doc. PhDr. Eva Szórádová, CSc.	PdF UKF

B/ nepriznať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch takto:
1.  Fakulta mechatroniky TnU Trenčín (107/20)
39-51-9	mechatronika
garanti:	prof. Ing. Vladimír Ráček, DrSc.	FM TnU
		prof. Ing. Michal Boršč, CSc.		FM TnU
		doc. Ing. Juraj Wágner, PhD.		FM TnU
Odôvodnenie:  Akreditačná komisia odporúča fakulte dobudovať personálnu skladbu učiteľov tak, aby sa eliminovali nedostatky, ktoré sú dôvodom  limitovania priznania spôsobilosti fakulty konať štátne skúšky v inžinier-skom štúdiu (do 31. 8. 2002).
2.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (135/99)
	61-01-9	systematická filozofia
garanti:	prof. PhDr. Lukáč Ján Veverka, CSc.		FHV UMB

			doc. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.			FHV UMB
			doc. PhDr. Pavel Fobel, CSc.			FHV UMB
Odôvodnenie:  Akreditačná komisia odporučila odňať právo konať doktorandské štúdium v uvedenom vednom odbore po akreditácii fakulty z dôvodu vysokého veku hlavného garanta a odporučila ministerstvu školstva, aby študenti dokončili štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po opätovnom prerokovaní žiadosti konštatuje, že nie je dôvod na zmenu jej doterajšieho odporúčania.

C/ ponechať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:
1.  Farmaceutická fakulta UK Bratislava (133/20)
52-16-9	klinická farmácia 
garanti:	prof. RNDr. Vladimír Špringer, CSc.		FaF UK
		doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.	FaF UK
		doc. RNDr. Sylvia Szücsová, CSc.		SPAM
 Akreditačná komisia limituje ponechanie spôsobilosti do 31. 8. 2002 z dôvodu veku hlavného garanta (nad 65 rokov).

2.  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Bratislava (21/20)
39-01-9	aplikovaná mechanika
špecializácia:
			- mechanika tuhých a poddajných telies
garanti:	Ing. Jozef Murín, DrSc.	ÚMMS SAV
		Ing. Vladimír Kliman, CSc.	ÚMMS SAV
		Ing. Vladimír Oravský, CSc.	ÚMMS SAV

	39-03-9	materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov

garanti:	doc. Ing. Jozef Čačko, DrSc.	ÚMMS SAV
		RNDr. Pavel Šebo, CSc.	ÚMMS SAV
		Doc. Ing. Viliam Pálka, CSc.	ÚMMS SAV

K bodu 5: - habilitačné a inauguračné konanie
Uznesenie 11.5.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MŠ SR:

A/ priznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:
1.  Filozofická fakulta UKF Nitra (129/20)
estetika a dejiny estetiky	garant	prof. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.


2.  Pedagogická fakulta UKF Nitra (129/20)
teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia:	- teória vyučovania hudobnej výchovy
garant	prof. Mgr. Ivan Parík	

3.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (uzn. 8.5.1/D; 135/99)
športová edukológia ☒	garant	prof. PhDr. Jaroslav Starší, CSc.
☒ Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2002.

	filozofia ◎			garant	prof. PhDr. Lukáč Ján Veverka, CSc.

◎ Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2002.

4.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (161/20)
fyzická geografia a geoekológia ☼		garant	prof. RNDr. Ján Drdoš, DrSc.
☼ Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2002.

B/ ponechať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore takto:
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov (134/99)
	pravoslávna teológia		garant	prof. ThDr. Štefan Pružinský, CSc.

Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.4/B/2.

C/ nepriznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:
1.  Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (170/20)
matematika			garant	Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Odôvodnenie:  Nevyhovujúce kritériá.

2.  Fakulta mechatroniky TnU Trenčín (88/20)
mechatronika			garant	prof. Ing. Vladimír Raček, DrSc.
Odôvodnenie: Kritériá na habilitačné a inauguračné konanie sú nízke a dovoľujú alternovať medzi jednotlivými položkami, čo môže z hľadiska kvality znížiť požiadavky na uchádzača.

3.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (162/20)
antropológia		garant	prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc.
Odôvodnenie:  Nevyjasnenosť personálnych garancií v študijnom odbore manažment. Za súčasnej situácie to znamená garantovanie dvoch odborov s diametrálne odlišnou vedeckou a vzdelávacou oblasťou.

Uznesenie 11.5.2
Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ a h/   a § 30 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MO SR:
priznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v od-boroch takto:
1.  Fakulta pozemného vojska VA Liptovský Mikuláš (83/20)
národná a medzinárodná bezpečnosť
garant	prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.	

2.  Fakulta logistiky VA Liptovský Mikuláš (108/99)
vojenská logistika		garant	prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.

K bodu 6: - a k r e d i t á c i e

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
(8/20)
Uznesenie 11.6.1
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 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach:
1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
matematika
informatika
fyzika
chémia
biológia			- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
environmentálna ekológia

magisterské štúdium
matematika
informatika
fyzika
chémia
biológia			- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
environmentálna ekológia 	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov; akreditačná komisia odporúča fakulte neprijímať študentov do 1. ročníka magisterského štúdia.

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií predmetov:

- matematika
- informatika
- fyzika
- chémia
- biológia
- geografia			- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov


2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	matematika (RNDr.)

fyzika (RNDr.)
chémia (RNDr.)
biológia (RNDr.)		- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	11-11-9	diskrétna matematika
	11-17-9	teória vyučovania matematiky

11-22-9	fyzika kondenzovaných látok a akustika
11-24-9	jadrová a subjadrová fyzika
	11-65-9	teória vyučovania fyziky
	14-01-9	anorganická chémia

14-02-9	organická chémia
14-03-9	analytická chémia	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
14-10-9	biochémia
15-03-9	genetika
	15-17-9	fyziológia živočíchov	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov 
	25-31-9	programové a informačné systémy


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
matematika
fyzika
biochémia
organická chémia
biológia		- 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 akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach  nie je spôsobilá:

1. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	matematická informatika (RNDr.)

Odôvodnenie:  Fakulta nemá priznané právo konať štátne skúšky v magisterskom štúdiu.

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) v špecializáciách:

- matematika
- fyzika
- chémia
- biológia
- matematická informatika
Odôvodnenie: Zmena názvu študijného odboru.

2.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	11-01-9	matematická logika a základy matematiky
Odôvodnenie:  Na žiadosť fakulty.


	15-16-9	antropológia
Odôvodnenie:  Na žiadosť fakulty.

 
3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
matematická informatika
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu odboru.

	antropológia

Odôvodnenie:  Na žiadosť fakulty.

	fyziológia živočíchov a človeka

Odôvodnenie:  Zmena názvu odboru.

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 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach  je spôsobilá: 
1. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	informatika (RNDr.)

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.):

- matematika
- informatika
- fyzika
- chémia
- biológia

2.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
	11-57-9	biofyzika


3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
fyziológia živočíchov	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
informatika

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  Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach právo uvedené v časti A/,
II/    odňať  Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach právo uvedené v časti C/. 

Pedagogická fakulta TU Trnava
(93/20)
Uznesenie 11.6.2
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 Pedagogickej fakulty TU v Trnave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
majster odbornej výchovy

magisterské štúdium
učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl  - do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov

2.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácie:
- teória vyučovania biológie
- teória vyučovania chémie

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 Pedagogická fakulta TU v Trnave  nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-9. ročník v kombinácii špecializácií:
- slovenský jazyk a literatúra
- matematika
- fyzika
- chémia
- prírodopis
- etická výchova 
- výtvarná výchova 
- anglický jazyk a literatúra
Odôvodnenie: Zmena názvu študijného odboru.
 
2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	teória vyučovania biológie 
·	teória vyučovania chémie 
Odôvodnenie:  Názvy odborov nie sú v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profeso-rov.

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 Pedagogická fakulta TU v Trnave  je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-9. ročník v kombinácii predmetov:
- slovenský jazyk a literatúra
- matematika
- fyzika
- chémia
- prírodopis
- etická výchova 
- výtvarná výchova - do 31. 8. 2002; nedostačujúce personálne obsadenie katedry
- anglický jazyk a literatúra

·	učiteľstvo pre materské školy  	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	učiteľstvo pre I. stupeň základných škôl (PaedDr.)  -do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.):

- slovenský jazyk a literatúra
- matematika
- fyzika
- chémia
- prírodopis
- anglický jazyk a literatúra

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
·	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácie:
- teória vyučovania biológie
- teória vyučovania chémie

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  Pedagogickej fakulte TU v Trnave právo uvedené v časti A/,
II/    odňať  Pedagogickej fakulte TU v Trnave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Pedagogickej fakulte TU v Trnave právo uvedené v časti C/. 

K bodu 7: - r o z l i č n é

1. Financovanie neakreditovaných študijných odborov a akceptácia výsledkov evalvácie
	Neakreditované študijné odbory

	Podľa vyjadrenia ministra školstva, ministerstvo upozornilo rektorov vysokých škôl na problem neakreditovanych študijných odborov na zasadnutí rektorskej konferencie vo februári 2000 v Nitre a zároveň ich požiadalo, aby vo veci konali a urobili nápravu. Rektori boli zároveň požiadaní, aby zamedzili protiprávnemu vydávaniu diplomov. Z analýzy ministerstva školstva vyplýva, že v súčasnosti 6 % študentov študuje v študijných odboroch, ktoré nikdy neboli akreditované. Tento stav je dôsledkom benevolentného prístupu zainteresovaných za posledných 10 rokov a nepriaznivo vplýva najmä na študentov vysokých škôl. Preto sa ministerstvo rozhodlo, že ešte tento rok bude financovať aj neakreditované študijné odbory s výnimkou troch nových vysokých škôl, ktoré ministerstvo písomne upozornilo, aby neprijímali študentov na neakreditované odbory do prvých ročníkov.
	Podľa vyjadrenia M. Urbana i súčasná legislatívna úprava postačuje na to, aby sa nefinancovali neakreditované študijné odbory, pričom akreditačná komisia takéto štúdium považuje za nezákonné.

	Evalvácia

	M. Ftáčnik informoval, že sa uvažuje o novom modeli financovania, ktorý sa opiera o výkonové a kvalitatívne parametre. Pri jeho tvorbe sa ministerstvo opieralo i o projekt realizovaný pod gesciou Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa tohto projektu sa za výkonové parametre považujú počty študentov a absolventov denného a doktorandského štúdia (4 výkonové parametre). Ministerstvo navrhuje ako výkonové parametre počet študentov na jedného učiteľa a počet študentov končiaceho ročníka započítaných dvojnásobným koeficientom. Podľa analýzy ministerstva školstva sledované parametre v technických a prírodovedných odboroch korelujú s parametrami na obdobných vysokých školách v zahraničí. Menej študentov pripadá na jedného učiteľa na humanitných odboroch. 
Ako kvalitatívny parameter ministerstvo navrhuje koeficient kvalifikačnej štruktúry, ktorý by zohľadňoval pomer medzi profesormi, docentmi, odbornými asistentmi a asistentmi a od toho odvodené mzdové prostriedky. Model v súčasnosti nie je dopracovaný a preto sa so zohľadnením výsledkov evalvácie počíta do budúcnosti.
Minister školstva ďalej tlmočil požiadavku vysokých škôl bližšie sa oboznámiť s procesom evalvácie. Túto žiadosť predniesol i prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Milan Dado, ktorý zároveň poznamenal, že SRK o otázkach financovania neakreditovaných študijných odborov ani o akceptovaní, či neakceptovaní evalvácie pri rozpise rozpočtu nehlasovala. Podporil stretnutie predsedníctva AK a prezídia SRK a neskôr aj kolektívov v kompletnom zložení. Stretnutie predsedníctva a prezídia sa predpokladá 27. februára 2001. Stretnutie akreditačnej komisie a Slovenskej rektorskej konferencie sa uskutoční koncom mája 2001 za účasti zástupcov ministerstva školstva.
	L. Bukovský oboznámil hostí, že akreditačná komisia ponúkne rektorom stretnutia, na ktorých si môžu prezrieť materiály, podľa ktorých AK uskutočnila zaradenie fakúlt a vysokých škôl do jednotlivých kategórií. O tomto budú rektori oboznámení písomne. Zároveň poznamenal, že AK o metodike evalvácie informovala rektorov listom z 28. 1. 2000, ktorý je dostupný na internetovej stránke AK (www.akredkom.sk).

Uznesenie 11.7.1
	Akreditačná komisia ukladá predsedovi komisie informovať rektorov vysokých škôl listom o možnom spôsobe nahliadnutia do materiálov, ktoré komisia využila ako podklad pri rozhodovaní sa o zaradení fakúlt a vysokých škôl do jednotlivých kategórií.

							T: 15. 2. 2001
							Z: L. Bukovský

2. Schválenie pracovných skupín akreditačnej komisie na akreditáciu fakúlt a vysokých škôl na základe ich žiadostí (166/20; 172/20; 169/20; 9/01)

Uznesenie 11.7.2
	Akreditačná komisia schvaľuje pracovné skupiny na akreditáciu fakúlt a vysokých škôl na základe ich žiadostí (pozri prílohu).

3. Zmeny v pracovných skupinách akreditačnej komisie

- D. Fischer oznámil rezignáciu doc. Dezidera Tótha na členstvo v pracovnej skupine pre umenie, podskupine pre výtvarné umenie, zároveň navrhol doplniť spomínanú pracovnú skupinu o PhDr. Vladimíra Beskida; tiež požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu pracovnej skupiny na akreditáciu Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Uznesenie 11.7.3
Akreditačná komisia:
odvoláva: 
-	Dezidera Tótha z funkcie člena pracovnej skupiny pre umenie
-	Daniela Fischera z funkcie predsedu pracovnej skupiny na akreditáciu FA STU (ostáva členom pracovnej skupiny)

schvaľuje: 
-	Vladimíra Beskida za člena pracovnej skupiny pre umenie, podskupina pre výtvarné umenie
-	Ivana Gschwendta za predsedu pracovnej skupiny na akreditáciu FA STU

4. Zmena názvov oblastí vedeckej, umeleckej a vzdelávacej činností (155/20)

Uznesenie 11.7.4.1
a)	Akreditačná komisia zrušuje názvy oblastí vedeckej, umeleckej a vzdelávacej činnosti takto:
-	vedy o informatike a výpočtovej technike (gestor P. Návrat)
-	vedy o doprave, spojoch, automatizácii a riadení (gestor P. Palček)

b)	Akreditačná komisia schvaľuje názvy oblastí vedeckej, umeleckej a vzdelávacej činnosti takto:
-	vedy o informatike, automatizácii a riadení (gestor P. Návrat)
-	vedy o doprave a spojoch (gestor P. Palček)

Uznesenie 11.7.4.2
	Akreditačná komisia ukladá gestorom za uvedené oblasti predložiť návrhy na prípadné zmeny v zložení pracovných skupín.
								T: 12. 3. 2001
								Z: P. Návrat, P. Palček

5. Vyjadrenie sa o návrhu na vymenovanie za profesora (105/20)

	Akreditačnú komisiu požiadalo ministerstvo obrany o vyjadrenie sa k návrhu na vymenovanie za profesora. Akreditačná komisia po preskúmaní návrhu na pôde Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši konštatuje, že považuje vymenovacie konanie za opodstatnené.









Schválil:						       Lev   B u k o v s k ý
predseda akreditačnej komisie

