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Zápisnica č. 12

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 28. - 30. 3. 2001 v Kočovciach
___________________________________________________________________________
Účasť:

1) Členovia AK:
prítomní:  H. Barancová, V. Bauer, J. Benčo, L. Bukovský, V. Bužek, D. Fischer, I. Gschwendt, R. Holúbek, V. Janeček, J. Jarab, I. Kraus, M. Kupkovič, D. Levický, R. Midriak, P. Palček, I. Šulla, M. Urban, Š. Vašek, J. Vladár
neprítomní: J. Bulla, P. Návrat – ospr. 

2) Hostia: 
M. Ftáčnik – minister školstva SR
P. Plavčan – riaditeľ odboru VŠ vzdelávania MŠ SR
M. Kováčová – UIPŠ 

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 
Stavebná fakulta STU
Strojnícka fakulta STU
Chemickotechnologická fakulta STU
Fakulta úžitkových umení TU Košice
Fakulta architektúry STU
Materiálovotechnologická fakulta STU – TT
Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice
  7.  Správa o činnosti akreditačnej komisie za dvojročné obdobie (1999 – 2001)
8.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol L. Bukovský. 

K bodu 1:
	Predseda akreditačnej komisie L. Bukovský informoval o stretnutí predsedníctva AK a prezídia SRK. Z rokovania sa prijalo komuniké, podľa ktorého komisia zverejní použitú metodiku hodnotenia vysokých škôl a fakúlt z hľadiska špecifík jednotlivých hodnotených skupín. Účastnici konštatovali, že vedecký výskum a umelecká činnosť je základným predpokladom napĺňania poslania vysokých škôl. V súvise s prerokúvaným návrhom zákona o vysokých školách vyslovili názor, že návrh zákona obsahuje pozitívne rysy, ale aj množstvo nedostatkov, ktoré si vyžadujú zásadné zmeny. Ďalej sa v komuniké navrhuje stretnutie členov akreditačnej komisie a rektorov vysokých škôl v máji tohto roku. 

Uznesenie 12.1.1
	Akreditačná komisia ukladá predsedom pracovných skupín na evalváciu vysokých škôl a fakúlt predložiť použitú metodiku hodnotenia vysokých škôl a fakúlt z hľadiska špecifík jednotlivých hodnotených skupín.
								T: 14. 5. 2001
								Z: M. Urban, Š. Vašek, P. Návrat,
								    I. Gschwendt, I. Kraus - gestor
Uznesenia termínované k 11. zasadnutiu AK (11.2.1.3/c, 11.7.1, 11.7.4.2) sa splnili.

Uznesenie 12.1.2
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovných skupín AK na akreditáciu Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove (pozri prílohu).

Uznesenie 12.1.3
Akreditačná komisia:
a) odvoláva Ladislava Jurišicu, Jána Mikleša, Olivera Moravčíka, Ivana Gótsa a Pavla Tomašova z funkcie člena pracovnej skupiny AK pre vedy o doprave a spojoch,

b) schvaľuje Ladislava Jurišicu, Jána Mikleša, Olivera Moravčíka, Ivana Gótsa, Pavla Tomašova, Jána Sarnovského (FEI TU Košice) a Jána Murgaša (FEI STU Bratislava) za členov pracovnej skupiny AK pre vedy o informatike, riadení a automatizácii.

K bodu 2: - štátne skúšky

Uznesenie 12.2.1.1
	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.  Stavebná fakulta STU Bratislava (20/01; 21/01; 22/01)
inžinierstvo životného prostredia (Bc., Ing.) 	
	špecializácia:
	- environmentalistika v stavebníctve
garant prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. – Bc.
						garant prof. Ing. Dušan Petráš PhD. – Ing.

	stavebné inžinierstvo – civil engineering (Bc., Ing.)	
garant	prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. – Bc.

garant	prof. Ing. Peter Turček, PhD. – Ing.

	pozemné stavby a architektúra (Bc., Ing.)

garant	prof. Ing. Anton Puškár, PhD. – Bc.
						garant	prof. Ing. František Ohrablo, PhD. – Ing.

2.  Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina (3/01)
	informatika (Bc.)			garant	prof. Ing. Dušan Marček, CSc.


3.  Filozofická fakulta UK Bratislava (4/20)
	klasické jazyky (Mgr.)
špecializácie:
- latinský jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Daniel Škoviera

- grécky jazyk a literatúra			garant	prof. PhDr. Peter Kuklica, CSc.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 9.6.1.

4.  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava (164/20)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – jednopredmetové (Mgr.)
garant	doc. PhDr. Miroslav Španik, CSc.
	predmet:
	- náboženská výchova			garant	prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Poznámka:  Akreditačná komisia svoje odporúčanie opiera o ustanovenie § 32 zákona    č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

5.  Pedagogická fakulta UK Bratislava (8/01)
vychovávateľstvo (Mgr.)		garant	prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
	špecializácia:
	- pedagogika emocionálne a sociálne narušených
garant	prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

B/ nepriznať právo  konať štátne skúšky v študijných odboroch takto:

1.  Fakulta priemyselných technológií TU Trenčín - Púchov (118/20)
Materiálové inžinierstvo  (Ing.) 	garant prof. Ing. Ján Štefánik, CSc.
špecializácia: 
- manažment technologických systémov
Odôvodnenie: 	1.  profil absolventa je formulovaný nejasne,
2.  základné ekonomické predmety študijného plánu sú zaradené iba ako výberové,
3.  výučba ekonomických predmetov je zabezpečená externistami, učiteľmi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov TnU Trenčín,
4.  sylaby jednotlivých predmetov sú strohé,
5.  vek garanta je 65 rokov a nie je zabezpečená generačná kontinuita.

2.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (168/20)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.)
garant	prof. Ing. Michal Šefara, CSc.
	predmet:
	- pedagogika				garant	doc. PhDr. Milan Darak, CSc.
Odôvodnenie: Študijný odbor musí mať samostatný študijný plán. Nie je možné, aby štúdium učiteľstva nadväzovalo na bakalársky stupeň študijného odboru vychovávateľstvo.

3.  Fakulta prírodných vied UCM Trnava (177/20)
biotechnológia (Mgr.)			garant	prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
Odôvodnenie: a) Pri akreditácii FPV UCM v Trnave v lete 1999 AK odporučila MŠ SR nepriznať tejto fakulte právo konať štátne skúšky v magisterskom štúdiu v študijnom odbore biotechnológie. Dôvodom boli nepostačujúce perso-nálne garancie pre tento odbor a skutočnosť, že neboli vybudované laboratóriá pre cvičenia a diplomové práce z biotechnológie a príbuzných disciplín, najmä biochémie, mikrobiológie a molekulárnej biológie. AK odporučila fakulte sústrediť sily a možnosti na odbor chémia, prípadne realizovať vzdelávanie v magisterskom štúdiu v oblasti biotechnológie ako zameranie študijného odboru chémia.
	b) V súčasnosti sa situácia s garantmi, ktorí sú nepochybne uznávanými odborníkmi, formálne zlepšila. Ale dvaja z nich, prof. Augustín a prof. Michalík, majú viac než 65 rokov a navyše, obidvaja figurujú ako garanti doktorandského štúdia na CHTF STU resp. AF SPU. Doc. Šturdík je na 100% úväzok aj na CHTF STU. Preto nepredpokladáme, že by mohli svoje sily venovať naplno novému študijnému odboru magisterského štúdia na FPV UCM v Trnave. Taktiež, takáto forma zdieľania učiteľov nevytvára žiadne konkurenčné prostredie vzdelávania a vedy a ideí.
	c) Štruktúra učiteľov Katedry biotechnológií je nevyhovujúca. Za uvede-nými garantmi je generačná medzera – žiadny ďalší člen katedry nemá ani vedecko-akademickú hodnosť PhD. Prof. Randík (66 ročný) nie je odborníkom v biotechnológií, hoci môže zabezpečiť základné prednášky v biológii. Nejestvuje katedra mikrobiológie, biochémie, nie sú v plnej šírke rozvinuté chemické pracoviská. Zázemie katedier pre študijný odbor biotechnológia ostáva na FPV UCM v Trnave nedostačujúce.

4.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (135/99)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – jednopredmetové (Mgr.)
garant	
	predmet:
	- hudobná pedagogika			garant	prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc.
Odôvodnenie: Z predloženého návrhu nie je zrejmý garant pedagogicko-psychologických disciplín. Fakulte sa, v nadväznosti na jej akreditáciu z mája 2000 (uzn. AK č. 8.5.1/A/1), limitovala spôsobilosť do 31. 8. 2001 s požiadavkou dobudovania personálnych garancií v pedagogicko-psychologických disciplínach. Ministerstvo školstva, ako odberateľ, odporúča organizovať štúdium učiteľstva ako dvojpredmetové.

C/ odňať právo  konať štátne skúšky v študijných odboroch takto:

1.  Filozofická fakulta UK Bratislava (4/20)
klasická filológia (Mgr.) 
Odôvodnenie:  Špecifikácia študijného odboru na špecializácie (pozri časť A/3).
2.  Filozofická fakulta PU Prešov (29/99)
ekonomika a manažment podniku (Mgr.)
špecializácie:
- manažment turizmu a hotelierstva	
- personálny manažment
garant	prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Odôvodnenie: Prítomnosť prof. Kerna na Filozofickej fakulte PU v Prešove dva dni so 14-dňovým odstupom a jeho súčasná akademická funkcia (je dekanom ekonomickej fakulty v Ostrave) nevytvárajú dostačujúci časový priestor na aktívnu realizáciu a kvalitné garantovanie uvedeného študijného odboru.

Uznesenie 12.2.2
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 § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MV SR ponechať právo  konať štátne skúšky v študijnom odbore takto:

Akadémia policajného zboru Bratislava (5/01)
·	bezpečnostné služby (Bc., Mgr.)		garant	prof. Ing. Václav Krajník, CSc.

K bodu 3: - rigorózne skúšky

Uznesenie 12.3.1
	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:

Pedagogická fakulta UK Bratislava (8/01)
	vychvávateľstvo (PaedDr.)	garant	prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

špeciqalizácia:
- pedagogika emocionálne a sociálne narušených
					garant	prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

B/ nepriznať právo  konať rigorózne skúšky v študijných odboroch takto:

Filozofická fakulta UKF Nitra (128/20)
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)

garant	prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc.
	predmet:
	- katechetika			garant	doc. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.
Odôvodnenie:  Predložený návrh nespĺňa požiadavky uvedené v zásadách na posudzo-vanie spôsobilosti konať štátne skúšky, konkrétne:
Zásada č. 4:  Vek garanta predmetu katechetika.
Zásada č. 5:  Profilové disciplíny predmetu katechetika sú obsahovo zhodné s prvým stupňom doktorandského štúdia vo vednom odbore katolícka teológia (špecializácia licenciátu teológie, ktorý sa študuje na teologických fakultách a v zmysle apoštolskej konštitúcie Sapientia Christiana v článkoch 2 a 6 musia mať súhlas schválený Kongregáciou pre katolícku výchovu).
Zásada č. 7:  Požiadavky na znalosti absolventa v danom študijnom odbore zodpovedajú obsahovej štruktúre profilových predmetov licenciátu teológie (pozri Sapientia Christiana: Príloha II – zoznam špecializácií, bod č. 5 katechetické štúdiá).
Uznesenie 12.3.2
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 § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MV SR ponechať právo  konať rigorózne skúšky v študijnom odbore takto:

Akadémia policajného zboru Bratislava (5/01)
·	bezpečnostné služby (JUDr.)		garant	prof. Ing. Václav Krajník, CSc.

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.  Lesnícka fakulta TU Zvolen (32/01))
·	41-15-9	technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
garanti:	prof. Ing. Tibor Lukáč, PhD.			LF TU Zvolen
		doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.		LF TU Zvolen
		doc. Ing. Ladislav Zelinka, PhD.		LF TU Zvolen

2.  Filozofická fakulta UK Bratislava (4/20)
·	73-19-9	jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
garanti:	prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.		FF UK
		prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.		FF UK
		prof. PhDr. Peter Kuklica, CSc.		FF UK

	špecializácie:
	- anglistika		garant	doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc.	FF UK
	- germanistika		garant	doc. PhDr. Rudolf Gedeon, CSc.	FF UK
	- romanistika		garant	doc. PhDr. Ján Taraba, CSc.		FF UK
	- klasické jazyky	garant	doc. PhDr. Daniel Škoviera		FF UK
	- orientalistika		garant	prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc.		FF UK
	- hungaristika a ugrofinistika
				garant	doc. PhDr. István Lanstyak, CSc.	FF UK

·	81-05-9	teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
garanti:	prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc.		FF UK
		prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.		FF UK
		prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc.			FF UK

	špecializácie:
	- anglická a americká literatúra
				garant	doc. PhDr. Štefan Baštín, CSc.	FF UK
	- germánske literatúry
				garant	doc. PhDr. Dagmar Košťálová, CSc.	FF UK
	- románske literatúry	garant	doc. PhDr. František Hruška, CSc.	FF UK
	- orientálne literatúry	garant	prof. PhDr. Ján Paulíny, CSc.		FF UK
	- maďarska literatúra	garant	doc. PhDr. Zsigmund Zalabai, DrSc.	FF UK
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 9.6.1.

3.  Fakulta humanistiky TU Trnava (6/01)
·	81-20-9	teória a dejiny vytvarných umení 
garanti:	prof. Ing. arch. Mikuláš Bašo, PhD.		FH TUT
		prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.		FH TUT
		doc. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD.		FH TUT
 Akreditačná komisia limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2002 z dôvodu veku garantov (nad 65 rokov).

Uznesenie 12.4.2
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 § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MV SR ponechať právo konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:

Akadémia policajného zboru Bratislava (5/01)
·	92-01-9	teória policajných vied
garanti:	prof. Ing. Václav Krajník, CSc.		APZ
		prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc.		APZ
		doc. Ing. Anton Tallo, CSc.			APZ

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 UK Bratislava (4/20)
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín 
garanti:	prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.		FF UK
		prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc.		FF UK
		prof. PhDr. Peter Kuklica, CSc.		FF UK
špecializácie:
	- anglistika
	- germanistika
	- romanistika
	- klasické jazyky
	- orientalistika	
	- hungaristika a ugrofinistika

·	teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
garanti:	prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc.		FF UK
		prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.		FF UK
		prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc.			FF UK
	špecializácie:
	- anglická a americká literatúra
	- germánske literatúry
	- románske literatúry
	- orientálne literatúry
	- maďarska literatúra
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 9.6.1.

2.  Strojnícka fakulta TU Košice (57/99)
·	mechatronika				garant	prof. Ing. Ivan Góts, PhD.

3.  Stavebná fakulta ŽU Žilina (12/20)
·	aplikovaná mechanika			garant	prof. Ing. Milan Moravčík, CSc.
špecializácia:
- mechanika tuhých a poddajných telies
·	súdne inžinierstvo			garant	prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc.
špecializácie:
- doprava
- stavebníctvo

4.  Právnická fakulta UK Bratislava (127/99)
obchodné právo			garant	prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
ústavné právo				garant	prof. JUDr. Marián Poslúch, CSc.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.1/B/2.

5.  Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina (16/20)
	informačné a riadiace systémy	garant	prof. RNDr. Jaroslav Janáček, DrSc.

B/ ponechať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore takto:
1.  Stavebná fakulta ŽU Žilina (12/20)
	železničné staviteľstvo		garant	prof. Ing. Ján Čorej, CSc.

cestné staviteľstvo			garant	prof. Ing. František Schlosser, CSc.
objekty dopravných stavieb		garant	prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
	teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
garant	prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.
	technológia stavieb			garant	prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.1.

2.  Strojnícka fakulta ŽU Žilina (13/20)
inžinierstvo riadenia priemyslu 	garant	prof. Ing. Milan Gregor, CSc.
	dopravná a manipulačná technika	garant	prof. Ing. Peter Zvolenský, CSc.
	časti a mechanizmy strojov		garant	prof. Ing. Ladislav Málik, CSc.
strojárska technológia			garant	prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc.
	aplikovaná mechanika			garant	prof. Dr. Ing. Vladimír Kompiš, PhD.
materiálové inžinierstvo		garant	prof. Ing. Peter Skočovský, DrSc.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.2.

3.  Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina (14/20) 
telekomunikácie			garant	prof. Ing. Karol Blunár, DrSc.
teoretická elektrotechnika		garant	prof. Ing. Miroslav Neveselý, DrSc.
silnoprúdová elektrotechnika		garant	prof. Ing. Ján Vittek, PhD.
	informačné a zabezpečovacie systémy
garant	prof. Ing. Pavol Tomašov, PhD.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.5.

4.  Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina (16/20)
	aplikovaná matematika		garant	prof. RNDr. Rudolf Kodnár, DrSc.

dopravná a spojová technológia	garant	prof. Ing. Petr Cenek, CSc.
automatizácia a riadenie		garant	prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc.
špecializácia:
- technická kybernetika
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.7.

5.  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava (132/99)
evanjelická teológia ☼		garant	prof. ThDr. Igor Kišš
☼  Akreditačná komisia vzľadom na vek garanta limituje sposobilosť do 31. 8. 2002.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.8/B/2.


6.  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK Bratislava (131/99)
katolícka teológia			garant	prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.9/B/2.

7.  Právnická fakulta UK Bratislava (127/99)
dejiny štátu a práva			garant	prof. JUDr. Štefánia Mertanová, DrSc.
správne právo				garant	prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
trestné právo 			garant	prof. JUDr. Eugen Husár, DrSc.
  Akreditačná komisia vzľadom na vek garanta limituje spôsobilosť do 31. 8. 2001. 
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.1/B/2.

C/ odňať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:
1.  Stavebná fakulta ŽU Žilina (12/20)
aplikovaná mechanika
súdne inžinierstvo
Odôvodnenie:  Špecifikácia názvov odborov na špecializácie.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.1.

2.  Strojnícka fakulta ŽU Žilina (13/20)
aplikovaná matematika 	
Odôvodnenie:  Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.2.

3.  Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina (16/20)
	informačná a riadiaca technika

Odôvodnenie:  Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 10.7.7.

4.  Právnická fakulta UK Bratislava (127/99)
teória štátu a práva
pracovné právo
medzinárodné právo
rímske právo
štátne právo
	obchodné a finančné právo

občianske právo
Odôvodnenie:  Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov (fakulte sa odporučilo odňať právo konať doktorandské štúdium z dôvodu absencie personál-nych garancií, uzn. 7.4.1/B/1; 10.1.1).
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.1/B/2.

Uznesenie 12.5.2
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 § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MV SR ponechať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore takto:

Akadémia policajného zboru Bratislava (5/01)
·	bezpečnostné služby			garant	prof. Ing. Václav Krajník, CSc.

Uznesenie 12.5.3
	Akreditačná komisia odporúča vysokým školám a fakultám, aby pri zostavovaní kritérií na habilitačné a inauguračné konanie uplatnili toto:

1. Definovať všeobecné relevantné kritériá, ktoré tvoria nutné predpoklady v jednotlivých oblastiach aktivít, a to najmä:
- v pedagogickej činnosti,
- vo vedeckej činnosti (publikácie a vedecká výchova),
- v oblasti uznania vedeckou komunitou.

2. Vylúčiť alternáciu a kumuláciu položiek (časopisy a zborníkové práce, domáce a zahrani-čné práce, resp. domáce a zahraničné citácie). Dôraz položiť na vedecké práce v časopi-soch.

3. Relevantné kritériá komparovať s fakultami s príbuzným poslaním.

4. Kritériá interpretovať ako minimálne a orientačné a pri hodnotení ich plnenia klásť dôraz na kvalitu vykázaných aktivít uchádzača. V priebehu konania habilitácie a inaugurácie je potrebné komplexne zhodnotiť osobnosť uchádzača, čo je úlohou komisie (habilitačnej, inauguračnej), oponentov, vedeckých rád fakúlt a príslušnej vysokej školy.

K bodu 6: - a k r e d i t á c i e

Stavebná fakulta STU Bratislava
(137/20)
Uznesenie 12.6.1
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 Stavebnej fakulty STU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
·	vodné hospodárstvo a vodné stavby
·	geodézia a kartografia
·	pozemné stavby

inžinierske štúdium
·	pozemné stavby
·	inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
·	vodné hospodárstvo a vodné stavby
·	geodézia a kartografia
·	architektúra a pozemné stavby – do 31. 12. 2003
·	ekonomika a riadenie stavebníctva
·	materiálové inžinierstvo
·	technické zariadenia budov
·	realizácia stavieb

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	11-14-9	aplikovaná matematika
·	36-01-9	teória a konštrukcie pozemných stavieb
·	36-02-9	teória a konštrukcie inžinierských stavieb
·	36-03-9	technológia stavieb
·	36-05-9	zdravotnícko-technické stavby
·	36-30-9	hydrotechnika
·	39-01-9	aplikovaná mechanika
špecializácia:
- mechanika tuhých a poddajných telies
·	39-13-9	náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách
·	39-31-9	geodézia a geodetická kartografia
·	39-41-9	hydrológia a vodné hospodárstvo
·	62-03-9	odvetvové a prierezové ekonomiky
špecializácia:
- ekonomika obchodu a priemyslu

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	teória a konštrukcie pozemných stavieb
·	teória a konštrukcie inžinierských stavieb
·	technológia stavieb
·	zdravotnícko-technické stavby
·	hydrotechnika
·	náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách
·	geodézia a geodetická kartografia
·	hydrológia a vodné hospodárstvo

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 Stavebná fakulta STU v Bratislave  nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijnom odbore:
inžinierske štúdium
·	pozemné stavby v špecializácii:
- architektúra
Odôvodnenie:  Zmena názvu študijného odboru.

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	aplikovaná mechanika
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu odboru o špecializáciu.

·	odvetvové a prierezové ekonomiky
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu odboru o špecializáciu.

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 Stavebná fakulta STU v Bratislave  je spôsobilá: 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	aplikovaná mechanika
špecializácia:
- mechanika tuhých a poddajných telies

·	odvetvové a prierezové ekonomiky
špecializácia:
- ekonomika obchodu a priemyslu

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  Stavebnej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/    odňať  Stavebnej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Stavebnej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti C/.

Strojnícka fakulta STU Bratislava
(138/20)
Uznesenie 12.6.2
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 Strojníckej fakulty STU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	prevádzka strojov – automobilová technika
do skončenia štúdia študentov súčasného prvého ročníka (do 31.8. 2003).
·	strojárska výroba a manažment
·	technika ochrany životného prostredia

inžinierske štúdium
·	stroje a zariadenia pre strojársku výrobu
·	výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
·	stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel
·	stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo
·	manažment strojárskych podnikov
·	prístrojová, informačná a automatizačná technika
·	aplikovaná mechanika
·	dopravná technika
·	strojárske technológie a materiály
·	hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
·	mechatronika
·	tepelná energetika a technika prostredia

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	23-01-9	časti a mechanizmy strojov
·	23-02-9	dopravné stroje a zariadenia
špecializácie:
- motorové vozidlá a lode
- stavebné a poľnohospodárske stroje (mobilné)
·	23-03-9	výrobné stroje a zariadenia
·	23-04-9	energetické stroje a zariadenia
·	23-07-9	strojárske technológie a materiály
·	23-21-9	stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel
·	38-01-9	automatizácia a riadenie
·	39-01-9	aplikovaná mechanika
·	39-51-9	mechatronika
·	39-75-9	metrológia

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 Strojnícka fakulta STU v Bratislave  nie je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
·	automatizácia a informatika v strojárstve
Odôvodnenie:  Fakulta v študijnom odbore nevyučuje.

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 Strojnícka fakulta STU v Bratislave  je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	dopravná technika
·	mechatronika
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  Strojníckej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/    odňať  Strojníckej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať  Strojníckej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti C/.


Poznámka:  Proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu vzhľadom na pripravované nové kritériá, ktoré v dohľadnej dobe prerokuje vedecká rada STU v Bratislave.

Chemickotechnologická fakulta STU Bratislava
(115/20)
Uznesenie 12.6.3.1
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 Chemickotechnolo-gickej  fakulty STU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
·	polymérne materiály
·	anorganické technológie a materiály
·	organické technológie a petrochémia
·	chemické inžinierstvo a riadenie procesov
·	chémia
·	potravinárstvo
·	biochémia a biotechnológia
·	chémia a technológia životného prostredia
·	manažment chemických a potravinárskych podnikov

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	11-56-9	chemická fyzika 
·	14-01-9	anorganická chémia
·	14-02-9	organická chémia  
·	14-03-9	analytická chémia  
·	14-04-9	fyzikálna chémia  
·	14-05-9	makromolekulová chémia
·	14-10-9	biochémia
·	15-10-9	mikrobiológia
·	25-11-9	aplikovaná informatika
·	28-02-9	anorganická technológia a materiály
·	28-04-9	organická technológia a technológia palív
·	28-11-9	technológia makromolekulových látok
·	28-30-9	chemické inžinierstvo a riadenie procesov
·	28-95-9	chémia a technológia životného prostredia
·	29-01-9	chémia a technológia poživatín
·	29-07-9	biotechnológia

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	anorganická chémia
·	analytická chémia  
·	mikrobiológia
·	anorganická technológia a materiály
·	organická technológia a technológia palív
·	chemické inžinierstvo a riadenie procesov
·	chémia a technológia životného prostredia
·	chémia a technológia poživatín

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 Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave  nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	odbor chemickotechnologický
·	odbor potravinársko-biochemický
Odôvodnenie:  Zmena názvov študijných odborov.

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	organická a bioorganická chémia
·	fyzikálna chémia a chemická fyzika
·	biochemická technológia
·	biochémia a molekulárna biológia
·	chémia a technológia makromolekulových látok
Odôvodnenie:  Zmena názvov odborov. V sústave odborov doktorandského štúdia na-stalo štiepenie. Táto úprava sa uskutočňuje aj v nadväznosti na ustano-venie § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docen-tov a o vymenúvaní profesorov.

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 Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave  je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	chemická technológia
·	potravinárska technológia a biotechnológia

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	organická chémia
·	fyzikálna chémia
·	chemická fyzika
·	biotechnológia
·	biochémia
·	technológia makromolekulových látok

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 Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/    odňať  Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave právo uvedené v časti C/.

Uznesenie 12.6.3.2
Akreditačná komisia podľa § 17 ods. 2 písm. a/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 5 písm. c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov vyjadruje kladné stanovisko k návrhu na zmenu názvu Chemickotechnologickej fakulty na Fakultu chemickej a potra-vinárskej technológie STU v Bratislave.

Fakulta úžitkových umení TU Košice
(139/20)
Uznesenie 12.6.4.1
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta úžitkových umení TU v Košiciach je spôsobilá:
konať štátne skúšky v študijných odboroch:

bakalárske štúdium
·	dizajn
·	výtvarné umenie	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
·	architektúra

magisterské štúdium
·	dizajn		- do 31. 8. 2003; garant v inauguračnom konaní
·	výtvarné umenie	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov 

inžinierské štúdium
·	architektúra		- do 31. 8. 2003; garant v inauguračnom konaní 

B/ 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:

priznať Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach právo uvedené v časti A/.

Uznesenie 12.6.4.2
Akreditačná komisia podľa § 17 ods. 2 písm. a/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 5 písm. c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov odporúča zmenu názvu Fakulty úžitkových umení na Fakultu umenia TU v Košiciach.

Fakulta architektúry STU Bratislava
(140/20)
Uznesenie 12.6.5
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 architektúry STU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	architektúra
·	urbanizmus
·	dizajn

inžinierske štúdium
·	architektúra
·	urbanizmus
·	dizajn		- do 31. 8. 2003; garant z príbuzného odboru

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické resp. umelecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	35-01-9	architektúra
·	35-02-9	urbanizmus
·	82-21-9	dizajn (ArtD.)	- do 31. 8. 2003; garant z príbuzného odboru

B/ 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:
ponechať  Fakulte architektúry STU v Bratislave právo uvedené v časti A/.

Poznámka:  Proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu vzhľadom na pripravované nové kritériá, ktoré v dohľadnej dobe prerokuje vedecká rada STU v Bratislave.

Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave
(141/20)
Uznesenie 12.6.6
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 Materiálovotechnolo-gickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	technické materiály 
·	priemyselné technológie 
·	priemyselný manažment 
·	aplikovaná informatika a informačné systémy 
·	priemyselná ekológia 
·	zabezpečovacia technika 
špecializácia:
- bezpečnosť technologických systémov a procesov
 do skončenia štúdia študentov súčasného prvého ročníka (do 31. 8. 2003)

inžinierske štúdium
·	materiálové inžinierstvo
·	technológie strojárskej výroby
·	technologické zariadenia a systémy
·	aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
·	inžinierstvo kvality produkcie
·	inžinierstvo životného prostredia	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
·	manažment priemyselných podnikov 
 do skončenia štúdia študentov súčasného prvého ročníka (do 31. 8. 2005)

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	23-07-9	strojárske technológie a materiály
·	38-01-9	automatizácia a riadenie
špecializácia:
- riadenie procesov
·	39-03-9	materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov
·	39-76-9	inžinierstvo kvality produkcie
·	62-90-9	podnikový manažment
·	75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia:
- teória vyučovania technických odborných predmetov

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 Materiálovotechnologická  fakulta STU v Bratislave so sídlomv Trnave  je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	materiálové inžinierstvo
·	technológie strojárskej výroby
·	technologické zariadenia a systémy
·	aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
·	inžinierstvo životného prostredia	
·	inžinierstvo kvality produkcie

C/ 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  Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave právo uvedené v časti A/,
II/   priznať Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave právo uvedené v časti B/.

Poznámka:  Proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu vzhľadom na pripravované nové kritériá, ktoré v dohľadnej dobe prerokuje vedecká rada STU v Bratislave.

Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice
(86/20)
Uznesenie 12.6.7
A/ 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 verejnej správy UPJŠ v Košiciach je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium
verejná správa

B/ 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:

priznať Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach právo uvedené v časti A/.
K bodu 7:
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov prerokovala správu o svojej činnosti za obdobie od 19. apríla 1999 do 31. marca 2001. 

Uznesenie 12.7.1
	Akreditačná komisia schvaľuje správu o svojej činnosti za obdobie od 19. apríla 1999 do 31. marca 2001 (pozri prílohu). 

K bodu 8: - r o z l i č n é

1. ŽiadosťFakulty matematiky, fyziky a informatiky (FMFaI) UK v Bratislave o posúdenie spôsobilosti konať štátne skúšky v študijnom odbore učiteľstvo VVP v aprobačnom predmete deskriptívna geometria
Š. Vašek informoval, že fakulta doposiaľ nepredložila požadované materiály ani na opakovanú výzvu. Pokiaľ sa tak nestane ani v ďalšom období, pracovná skupina posúdi fakultu ako nespôsobilú konať štátne skúšky v požadovanom predmete. Zároveň vyjadril nespokojnosť s tým, že pracovná skupina pre pedagogické vedy nebola zastúpená v pracovnej skupine na akreditáciu fakulty.

2. Stanovisko Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, k návrhom zákonov o vede a technike a o Slovenskej akadémii vied vo vzťahu k návrhu zákona o vysokých školách (50/01)
	Akreditačná komisia sa vyjadrila o procese prípravy, ako aj o obsahu pripravovaných návrhov zákonov o vede a technike a o Slovenskej akadémii vied vo vzťahu k návrhu zákona o vysokých školách.  

Uznesenie 12.8.1
	Akreditačná komisia schvaľuje stanovisko k návrhom zákonov o vede a technike a o Slovenskej akadémii vied vo vzťahu k návrhu zákona o vysokých školách (pozri prílohu).

3. Pripomienky k návrhu zákona o vysokých školách (13/01)
Akreditačná komisia za účasti ministra školstva diskutovala o pripomienkách komisie k návrhu zákona o vysokých školách, ako aj k návrhom zákonov o vede a technike a o Slo-venskej akadémii vied vo vzťahu k návrhu zákona o vysokých školách.

Uznesenie 12.8.2
	Akreditačná komisia poveruje M. Urbana rokovať s ministerstvom školstva o pripo-mienkách komisie k návrhu zákona o vysokých školách.

4. Požiadavka MŠ SR o vyjadrenie sa k zámeru podporiť finančným príspevkom činnosť KU v Ružomberku (14/01)

Uznesenie 12.8.3
	Akreditačná komisia svojim uznesením č. 6.1.1 odporučila zriadiť Katolícku univerzi-tu v Ružomberku, ako neštátnu vysokú školu, s tým, že univerzita bude dostávať 3 roky štátny príspevok na svoju činnosť. O konkrétnej výške štátneho príspevku na rok 2001 sa komisia nevie vyjadriť bez podkladov obsahujúcich bližšiu špecifikáciu použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ako aj bez informácie o výške príspevku poskytnutého zo strany zriaďova-teľa.

5. Žiadosť MŠ SR o stanovisko k materiálom: (38/01; 45/01;46/01)
- Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR,
- Národný program výchovy a vzdelávania v SR,
- Stanovenie potrieb a postupná realizácia opatrení na zlepšenie sociálnych podmienok študentov vysokých škôl,
- Analýza k alternatívam možného zavedenia poplatkov na vysokých školách.
	Akreditačná komisia považuje dôslednú diskusiu o predložených materiáloch za dôle-žitú, pretože problémy, o ktorých pojednávajú majú dosah na kvalitu prípravy odborníkov v rezorte školstva. Vzhľadom na pracovné zaťaženie členov komisie a krátkosť času poskyt-nutého na vyjadrenie nie je možné zaujať spoločné stanovisko. Komisia odporúča svojim členom vyjadriť svoje pripomienky a námety individuálne.

6. Zmeny v pracovných skupinách AK

a)	I. Kraus navrhol doplniť pracovnú skupinu AK na akreditáciu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach o prof. Ing. Jaroslava Dvořáčka, CSc. z VŠB v Ostrave.
b)	D. Fischer navrhol uvoľniť prof. A. Piňosa z pracovnej skupiny na posudzovanie vedeckých, umeleckých a vzdelávacích aktivít v oblasti umenia, na vlastnú žiadosť a zároveň doplniť túto pracovnú skupinu o Dr. Ivana Martona.

Uznesenie 12.8.5
	Akreditačná komisia schvaľuje zmeny v pracovných skupinách v predloženom znení.










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


