9

Zápisnica č. 13

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 29. 5. - 1. 6. 2001 vo Virte
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

2) Hostia: 
M. Ftáčnik – minister školstva 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 
1. Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
2. Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
3. Národohospodárska fakulta EU Bratislava
4. Obchodná fakulta EU Bratislava
5. Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava so sídlom v Košiciach
6. Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava
7. Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava
  7.  Plán akreditácií na I. polrok 2002
8.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol predseda akreditačnej komisie L. Bukovský. 

K bodu 1:
	Uznesenie termínované k 13. zasadnutiu (12.1.1) sa splnilo (pozri prílohu).

K bodu 2: - štátne skúšky

Uznesenie 13.2.1.1
	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.  Fakulta matematiky fyziky a informatiky UK Bratislava (176/99)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
garant prof. PhDr. Štefan Švec, CSc.
v kombinácii s predmetom:
- deskriptívna geometria			garant prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.

2.  Právnická fakulta TU Trnava (44/01)
právo (Bc.) 					garant prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc.

3.  Fakulta prírodných vied UKF Nitra (55/01)
geológia (Bc.) 					garant doc. Ing. Igor Štubňa CSc.
špecializácia:
- technická mineralógia – gemológia	garant  RNDr. Ľudmila Illašová, PhD.

4.  Pedagogická fakulta KU Ružomberok (165/00 a 39/01)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
garant prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.
v kombinácii predmetov:
- hudobná výchova				garant doc. ThLic. ThDr. Amantius Akimjak
- informatika					garant prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
- matematika					garant doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc.
- náboženská výchova				garant doc. PhDr. Ivan Chalupecký

5.  Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava (33/01)
filmové a televízne a televízne umenie (Bc.; Mgr.) 
garant prof. Stanislav Párnický
špecializácia:
- zvuková skladba				garant  prof. PhDr. Juraj Lexmann, CSc.

6.  Strojnícka fakulta STU Bratislava (59/01)
prevádzka energetických zariadení (Bc.) garant prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
energetické stroje a zariadenia (Ing.)	  garant prof. Ing. Vojtech Molnár, DrSc.
technika prostredia (Ing.)			  garant prof. Ing. Václav Havelský, PhD.

7.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava (66/01)
zabezpečovacia technika (Ing.)
špecializácia
- bezpečnosť technologických systémov a procesov
							garant prof. Ing. Karol Balog, CSc.
	priemyselné inžinierstvo a manažment (Ing.)

garant prof. Ing. Jozef Sablík, CSc.

8.  Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove (65/01)
výrobné inžinierstvo (Bc.) 			garant prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.

9.  Filozofická fakulta UCM Trnava (73/20)
história (Mgr.) 					garant doc. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.


10. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava (94/20)
masmediálne štúdie (Mgr.) 			garant prof. Peter Rónai
špecializácie:
- marketingová komunikácia		garant doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.
- masmediálna komunikácia		garant doc. PhDr. Miloš Mistrík, CSc.

11. Filozofická fakulta UKF Nitra (121/20; 123/20)
história (Mgr.) 					garant prof. PhDr.Alexander Rutkay, DrSc.
slovenský jazyk a literatúra (Mgr.)	garant prof. PhDr. Ema Krošláková, CSc.

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

1.  Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina (47/01)
občianská bezpečnosť (Ing.) 		garant prof. Ing.Ladislav Šimák, PhD.
Poznámka:  Ide o zmenu garanta študijného odboru.

2.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (61/01)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
garant pedagogicko-psychologických diciplín prof. PhDr. Michal Ričalka, CSc.
v kombinácii predmetov: bez zmeny
Poznámka:  Akreditačná komisia v nadväznosti na uznesenie 8.5.1/A/1 limituje potvrdenie spôsobilosti do 31. 8. 2002.

3.  Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava (81/01)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
v kombinácii s predmetom:
- telesná výchova			 	garant prof. PhDr. Vladimír Hellebrant, CSc.
Poznámka:  Ide o zmenu garanta aprobačného predmetu, garant pedagogicko-psycholo-gických disciplín ostáva.

4.  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava (88/01)
evanjelická teológia (Mgr.) 		garant prof. ThDr. Juraj Bándy
Poznámka:  Ide o zmenu garanta odboru.

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

1.  Filozofická fakulta KU Ružomberok (165/00 a 39/01)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
v kombinácii predmetov:
- informatika	
- matematika	
- náboženská výchova
Odôvodnenie:  Ide o presun pracovísk v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku, na žiadosť univerzity.

2.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava (66/01)
manažment priemyselných podnikov
Odôvodnenie:  Zmena názvu študijného odboru. (pozri časť A/7).

Uznesenie 13.2.1.2
	Akreditačná komisia ukladá pracovnej skupine pre pedagogické a psychologické vedy uskutočniť poradu so zastupcami fakúlt pripravujúcich učiteľov, zástupcami ministerstva školstva a zástupcami ďalšich inštitúcii, ktoré sú odberateľmi absolventov učiteľov (šport, umenie) na tému jednopredmetové učiteľstvo.
								T: do konca júna 2001
								Z: Š. Vašek
K bodu 3: - rigorózne skúšky

Uznesenie 13.3.1
	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 (121/20; 123/20)
história (PhDr.) 				garant prof. PhDr.Alexander Rutkay, DrSc.
slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)	garant prof. PhDr. Ema Krošláková, CSc.

2.  Filozofická fakulta UCM Trnava (73/20)
história (PhDr.) 				garant doc. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

K bodu 4: - doktorandské štúdium

Uznesenie 13.4.1
	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 a udeľovať vedecko-aka-demickú hodnosť vo vedných odboroch takto:
1.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (60/01))
81-03-9		teória a dejiny slovenskej literatúry
garanti:	prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.	FHPV PU Prešov
			doc. PhDr. Oľga Sabolová, CSc.		FHPV PU Prešov
			doc. PhDr. Marta Germašková, CSc.	FHPV PU Prešov

2.  Filozofická fakulta PU Prešov (167/00)
71-01-9		všeobecné dejiny
garanti:	prof. PhDr. Michal Danilák, CSc.		FF PU Prešov
			doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc.			FF PU Prešov
			doc. PhDr. Peter Švorc, CSc.			FF PU Prešov

3.  Filozofická fakulta UKF Nitra (121/00)
71-02-9		slovenské dejiny
garanti:	prof. PhDr. Alexander Ruttkay, CSc.	FF UKF Nitra
			doc. PhDr. Ida Zubacká, CSc.		FF UKF Nitra
			doc. Eduard Nižňanský, CSc.			FF UKF Nitra

4.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (52/01)
75-02-9		teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia:
teória vyučovania hudobnej výchovy
garanti:	prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.		FHV UMB Banská Bystrica
			prof. PhDr. Eva Langsteinová, CSc.	FHV UMB Banská Bystrica
			doc. PhDr. Peter Krbaťa, CSc.		FPV ŽU Žilina

B/ priznať právo udeľovať vedecko-akademickú hodnosť takto:

1.  Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice (56/01))
parazitológia

2.  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (71/01))
paleontológia
tektonika
virológia
15-12-9		parazitológia
15-13-9		mykológia

3.  Filozofická fakulta UK Bratislava (71/01))
61-03-9		logika a metodológia vedy
71-07-9		dejiny vied a techniky
77-04-9		všeobecná psychológia
81-23-9		teória a dejiny hudby

4.  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava (71/01))
11-40-9		astronómia

C/ potvrdiť právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-aka-demickú hodnosť vo vedných odboroch takto:
1.  Lekárska fakulta UK Bratislava (41/01))
51-19-9		otorinolaryngológia
garanti:	prof. MUDr. Milan Profant, CSc.		LF UK Bratislava
		doc. MUDr. Jana Jakubíková, CSc.		LF UK Bratislava
			doc. MUDr. Milan Krošlák, CSc.		LF UK Bratislava
Poznámka:  Ide o zmenu garantov vedného odboru.

2.  Agronomická fakulta SPU Nitra (84/01))
41-01-9		všeobecná rastlinná výroba
garanti:	prof. Ing. Jozef Kulich, PhD.				AF SPU Nitra
			prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová,CSc.	AF SPU Nitra
			doc. Ing. Anton Zaujec, CSc.				AF SPU Nitra

41-03-9		agrochémia a výživa rastlín
garanti:	prof. Ing. Otto Ložek, CSc.			AF SPU Nitra
			prof. Ing. Štefan Poláček, PhD.		AF SPU Nitra
			doc. Ing. Vendelín Mucha, CSc.		AF SPU Nitra

41-05-9		špeciálna zootechnika
garanti:	prof. Ing. Ľubomír Kováč, DrSc.		AF SPU Nitra
			prof. Ing. Milan Pajtáš, CSc.			AF SPU Nitra
			prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.		AF SPU Nitra

41-97-9		ochrana rastlín
garanti:	prof. Ing. Jozef Huszár, DrSc.		AF SPU Nitra
			doc. Ing. Karol Kováč, CSc.			AF SPU Nitra
			doc. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.		AF SPU Nitra

41-31-9		fyziológia plodín a drevín
garanti:	prof. Ing. Emil Líška, CSc.			AF SPU Nitra
			doc. Ing. Miroslav Zima, CSc.		AF SPU Nitra
			doc. RNDr. Ing. Juraj Danko, CSc.		AF SPU NItra
Poznámka:  Ide o zmenu garantov vedných odborov.

D/ potvrdiť právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch takto:
1.  Archeologický ústav SAV Nitra (51/01))
71-03-9		archeológia
garanti:	PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.		AÚ SAV Nitra
			PhDr. Titus Kolník, DrSc.			AÚ SAV Nitra
			PhDr. Stanislav Šiška, DrSc.			AÚ SAV Nitra
Poznámka:  Ide o zmenu hlavného garanta vedného odboru.

2.  Neurobiologický ústav SAV Košice (48/01))
15-01-9		všeobecná biológia
garanti:	prof. MUDr. Jozef Maršala, DrSc.		NBÚ SAV Košice
			MVDr. Jozef Burda, CSc.			NBÚ SAV Košice
			MUDr. Judita Orendáčová, CSc.		NBÚ SAV Košice
Poznámka:  Ide o predĺženie lehoty spôsobilosti do 31. 8. 2003 v súlade s pracovnou zmluvou hlavného garanta vedného odboru.

K bodu 5: - habilitačné a inauguračné konanie

Uznesenie 13.5.1
	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 (121/20)
slovenské dejiny		garant	prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. 

2.  Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove (65/01)
výrobné inžinierstvo		garant	prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. 

3.  Právnická fakulta UPJŠ Košice (128/99)
ústavné právo			garant	prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 7.4.2/B.

B/ ponechať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore takto:

Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (60/01)
	športová edukológia		garant	prof. PhDr. Michal Belej, CSc.


Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje potvrdenie spôsobilosti do 31. 8. 2002. AK ďalej odporúča Vedeckej rade PU v Prešove spresniť a sprís-niť kritérium ohľadne akceptovania vedeckej školy uchádzača.

K bodu 6: - a k r e d i t á c i e

Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica
(166/20)
Uznesenie 13.6.1.1
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 múzických umení AU v Banskej Bystrici je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium
	hudobné umenie ♫*
v špecializáciách:
skladba a dirigovanie (kompozícia a dirigovanie)

hra na klávesových nástrojoch (klavír, akordeón)
hra na strunových nástrojoch (husle, viola, violončelo, gitara, cimbal, kontrabas)
hra na dychových nástrojoch (flauta, klarinet, trúbka, lesný roh, fagot)
spev
♫* Akreditačná komisia limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2002. Fakulta súhlasí s tým, aby prví absolventi končiaci štúdium v školskom roku 2001/2002 vykonali štátnu skúšku pred komisiou, ktorej zloženie zostaví fakulta v spolupráci s akreditačnou komisiou. Po vykonaní štátnej skúšky akreditačná komisia opätovne prehodnotí spôsobilosť fakulty konať štátne skúšky.

Poznámka: Akreditačná komisia odporúča fakulte špecifikovať profil absolventa bakalár-skeho štúdia v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 379/2000 Z. z. o odbornej a peda-gogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

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 múzických umení AU v Banskej Bystrici právo uvedené v časti A/. 

Uznesenie 13.6.1.2
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 múzických umení na Hudobnú fakultu AU v Banskej Bystrici..
Odôvodnenie:  Doteraz používaný názov nevyjadruje výlučné zameranie fakulty na hudbu.
Obchodná fakulta EU Bratislava
(143/20)
Uznesenie 13.6.2
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 Obchodnej fakulty EU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
obchodné podnikanie

inžinierske štúdium
	medzinárodné podnikanie
obchod a marketing

cestovný ruch
komerčné inžinierstvo	- do 31. 8. 2003; prechodné obdobie na skončenie štúdia

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
62-03-9	odvetvové a prierezové ekonomiky
špecializácia:
- ekonomika obchodu a priemyslu
62-04-9	svetová ekonomika
62-21-9	medzinárodné ekonomické vzťahy

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 Obchodná fakulta EU v Bratislave  nie je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
inžinierske štúdium
medzinárodné vzťahy
Odôvodnenie:   Pracovisko sa personálne i materiálne delimitovalo na Fakultu medziná-rodných vzťahov EU v Bratislave.

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  Obchodnej fakulte EU v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/    odňať  Obchodnej fakulte EU v Bratislave právo uvedené v časti B/.

Poznámka:  Akreditačná komisia konštatuje, že proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu, keďže Vedecká rada EU v Bratisla-ve prerokuje na svojom októbrovom zasadnutí nové kritériá. 




Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava
(146/20)
Uznesenie 13.6.3
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 medzinárodných vzťahov EU v Bratislave:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
inžinierske štúdium
	medzinárodné vzťahy


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 medzinárodných vzťahov EU v Bratislave  je spôsobilá: 

konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
67-21-9	medzinárodné vzťahy

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  Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/ priznať Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave právo uvedené v časti B/. 

Národohospodárska fakulta EU Bratislava
(142/20)
Uznesenie 13.6.4
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 Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
	financie, bankovníctvo a investovanie  	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
poisťovníctvo			        	 	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov

učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
62-01-9	ekonomická teória
špecializácie:
- dejiny ekonomických teórií
- hospodárske systémy
- hospodárska politika
62-05-9	dejiny národného hospodárstva
62-16-9	poisťovníctvo	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
62-35-9	financie		- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
72-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia:
- teória vyučovania ekonomických 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 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave  nie je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
ekonómia národného hospodárstva
Odôvodnenie: Zmena názvu študijného odboru (pozri C/1)

inžinierske štúdium
národné hospodárstva
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu študijného odboru (pozri C/1).

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 Národohospodárska fakulta EU v Bratislave  je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
národné hospodárstvo

inžinierske štúdium
národné hospodárstvo
špecializácie:
ekonomická teória a ekonomická žurnalistika
hospodárska politika
sociálny rozvoj a práca
územná verejná správa a regionálny rozvoj

	financie, bankovníctvo a investovanie

špecializácie:
bankovníctvo
financie
daňovníctvo a daňové poradenstvo

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
67-11-9	prognostika

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

Poznámka:  Akreditačná komisia konštatuje, že proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu, keďže Vedecká rada EU v Bratisla-ve prerokuje na svojom októbrovom zasadnutí nové kritériá. 

Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava 
so sídlom v Košiciach
(147/20)
Uznesenie 13.6.5
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 Podnikovohospodárskej fakulty EU Bratislava so sídlom v Košiciach:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
ekonomika podniku			- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov

inžinierske štúdium
	ekonomika a manažment podniku	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov


2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
62-03-9	odvetvové a prierezové ekonomiky	- do 31. 8. 2002; vek garanta nad 65 rokov
špecializácia:
- ekonomika obchodu a priemyslu

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  Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave právo uvedené v časti A/.

Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava
(145/20)
Uznesenie 13.6.6
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 Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
ekonomika a manažment podniku
finančný manažment podniku

inžinierske štúdium
	ekonomika amanažment podniku
finančný manažment podniku


2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
62-70-9	riadenie a ekonomika podnikov
62-90-9	podnikový manažment

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 podnikového manažmentu EU v Bratislave  nie je spôsobilá:

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
podnikovohospodárske teórie a manažment

Odôvodnenie:  Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habi-litácií docentov 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 Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave  je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
ekonomika a manažment podniku
špecializácie:
všeobecný manažment
personálny manažment
ekonomika podnikateľského subjektu
manažment výrobu a logistika

	finančný manažment podniku

špecializácie:
finančný manažment a účtovníctvo podniku
podnikové financie

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 podnikového manažmentu EU v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/  odňať  Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/ priznať  Fakulte podnikového manažmentu EU v Bratislave právo uvedené v časti C/.

Poznámka:  Akreditačná komisia konštatuje, že proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu, keďže Vedecká rada EU v Bratisla-ve prerokuje na svojom októbrovom zasadnutí nové kritériá. 

Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava
(144/20)
Uznesenie 13.6.7
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
hospodárska informatika
kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní
účtovníctvo

inžinierske štúdium
	hospodárska informatika
kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní

účtovníctvo

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
25-11-9	aplikovaná informatika
62-09-9	účtovníctvo
62-11-9	štatistika
62-49-9	ekonometria a operačný výskum

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 hospodárskej informatiky EU v Bratislave právo uvedené v časti A/.

Poznámka:  Akreditačná komisia konštatuje, že proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k habilitačnému a inauguračnému konaniu, keďže Vedecká rada EU v Bratisla-ve prerokuje na svojom októbrovom zasadnutí nové kritériá. 

Ekonomická univerzita Bratislava
Uznesenie 13.6.7
	Akreditačná komisia odporúča Ekonomickej univerzite v Bratislave: 
	prevziať na seba úlohu koordinátora študijných programov v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom štúdiu ako aj koordinovať a integrovať výskumné aktivity v domácom aj zahraničnom meradle na všetkých fakultách ekonomického zamerania v SR,
	bakalárske štúdium organizovať tak, aby štúdium malo svoj profil absolventa a študijný program ho musí naplniť tak, aby sa študentom vytvorila možnosť pripraviť sa na uplatne-nie v praxi,

zásadne zvýšiť publikovanie v medzinárodných časopisoch,
zefektívniť doktorandské štúdium,
prepracovať kritériá na habilitačné a inauguračné konanie

K bodu 7:

Uznesenie 13.7.1
	Akreditačná komisia schvaľuje plán akreditácií na I. polrok 2002 (pozri prílohu) a ukladá predsedom pracovných skupín predložiť návrh na zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt podľa plánu akreditácií.
								T: 7. 9. 2001
 Z: J. Jarab, Š. Vašek, M. Urban, V. Janeček, J. Vladár, R. Midriak, P. Palček, M. Kup-kovič, I. Gschwendt, V. Buer
K bodu 8: - r o z l i č n é

1. Spresnenie uznesenia 11.2.1.1/A1
Uznesenie 13.8.1
	Akreditačná komisia spresňuje svoje uznesenie 11.2.1.1/A/1 takto:
	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
špecializácia:
- divadelný manažment		garant prof. Ľubomír Vajdička

2. Žiadosť rektora UKF v Nitre o vyjadrenie sa o projekte zriadenia Fakulty sociálnych vied a manažmentu UKF v Nitre (82/01)
Uznesenie 13.8.2
	Akreditačná komisia schvaľuje pracovnú skupinu na vyjadrenie sa o projekte zriadenia Fakulty sociálnych vied a manažmentu UKF v Nitre (pozri prílohu).

3. List rektora UMB v Banskej Bystrici (73/01)
	Predseda akreditačnej komisie informoval o liste rektora UMB v Banskej Bystrici, v ktorom rektor prosí o uzavretie akreditácie Filologickej fakulty UMB bez bližšej špecifiká-cie.
Uznesenie 13.8.3
	Akreditačná komisia konštatuje, že akreditáciu Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uzavrela na svojom 11. zasadnutí. Zároveň ukladá predsedovi komisie informovať rektora UMB o stanovisku akreditačnej komisie.





Schválil:				

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


