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Zápisnica č. 14

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 26. 9. - 28. 9. 2001 v Moravanoch n/Váhom
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

2) Hostia: 
  Milan Ftáčnik – minister školstva SR
  Martin Fronc – štátny tajomník MŠ SR
  Libor Vozár – predseda Rady vysokých škôl SR
  Margita Kováčová – ÚIPŠ 

3) Prizvaní:	- podľa prezenčnej listiny

Program:

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Informácie o návrhu zákona o vysokých školách a návrhu zákona o vede a technike
  3.  Štátne skúšky - podľa návrhov
  4.  Rigorózne skúšky - podľa návrhov
  5.  Doktorandské štúdium - podľa návrhov
  6.  Habilitačné a inauguračné konanie - podľa návrhov
  7.  A k r e d i t á c i e 
1. Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre (zriadenie)
2. Fakulta prírodných vied ŽU v Žiline
  8.  Zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt v I. polroku 2002
  9.  Problematika realizácie jednopredmetového učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov
10.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol predseda akreditačnej komisie L. Bukovský. 

K bodu 1:
	Uznesenia termínované k 14. zasadnutiu (13.2.1.2; 13.7.1) sa splnili.

K bodu 2:
	Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, na svojom zasadnutí 26. septembra 2001 prerokovala 188. verziu návrhu zákona o vysokých školách z 10. septembra 2001. AK konštatuje, že nie všetky jej návrhy predkladatelia zákona zobrali do úvahy. Vzhľadom na to, že AK najlepšie pozná štruktúru a stav slovenských vysokých škôl, uvádzame aspoň niektoré námietky.
	Delenie vysokých škôl na dva typy podľa poskytovaného vzdelávania pokladáme za nepostačujúce. Vynechaním tretieho typu – výskumnej univerzity – sa dostatočne neodlišujú univerzity podľa poslania. Zákon nedostačujúco podporuje univerzity zamerané na špičkový výskum a najvyššiu formu vysokoškolského vzdelávania, doktorandské štúdium.
	Navrhovaný systém obsadzovania miest docentov a profesorov odradí kvalitných mladých uchádzačov. Slovensko nemá k dispozícii dostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorí by sa za takýchto podmienok uchádzali o ponúknuté miesta.
	Vo všeobecnosti návrh zákona je veľmi podrobný a hrozí, že neumožní reagovať na vývoj a nepredvídané situácie.
	Akreditačná komisia za najväčší nedostatok pokladá to, že sa z návrhu zákona takmer vytratilo od roku 1993 osvedčené hodnotenie vzdelávacej a vedeckej alebo umeleckej činnosti vysokých škôl akreditačnou komisiou a súvis kvality s financovaním vysokých škôl (doterajší §15, ods. 1, písm. c/ zákona o vysokých školách). Predstavitelia Svetovej banky na seminári Reforma vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie 25. septembra 2001 v Bratislave tiež upozornili na absenciu „finančného mechanizmu založeného na súťaži“.
	Financovanie vysokých škôl podstatne ovplyvní aj navrhovaný zákon o vede a technike. Návrh tohto zákona akreditačná komisia nemala k dispozícii. Napriek tomu viacerí členovia AK mali možnosť sa s ním zoznámiť a  vyjadrili svoj názor na jeho podstatu napríklad prostredníctvom stanoviska Rady vysokých škôl SR. 
Na rokovaní AK sa 27. septembra 2001 zúčastnil i minister školstva SR, pán Milan Ftáčnik, prisľúbil podľa možností doplniť návrh zákona o vysokých školách a tak akceptovať aspoň  niektoré naše požiadavky.
	Akreditačná komisia požiada o podporu i predsedu vlády Slovenskej republiky.

K bodu 3: - štátne skúšky

Uznesenie 14.3.1
	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.  Filozofická fakulta UKF Nitra (91/01;80/01;127/01)
kulturológia (Mgr.) 				garant prof. PhDr. Tibor Žilka, CSc.
v špecializácii:
- riadenie kultúry a turizmu			garant doc. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
	aplikovaná etika (Bc.)			garant	doc. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

v špecializácii:
etika profesijných činností
muzeológia (Bc.)				garant	doc.PhDr. Egon Wiedermann,CSc.

2.  Fakulta architektúry STU Bratislava (28/01)
krajinná architektúra a krajinné plánovanie (Bc., Ing. arch.)
garant	prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.

3.  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra (58/01)
	krajinné plánovanie a tvorba krajiny	(Bc., Ing.)

garant	prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.

4.  Agronomická fakulta SPU Nitra (77/01)
manažment rastlinnej výroby (Bc., Ing.)	garant	prof. Ing. Rudolf Holúbek, DrSc.
v špecializácii:
- výživa rastlín					garant	prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
- šľachtenie a semenárstvo			garant	prof. Ing. Milan Bežo, CSc.
- poľnohospodárstvo marginálnych oblastí	garant	prof. Ing. Ján Jančovič, PhD.
- manažment a ekonomika rastlinnej výroby	garanti: prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
  prof. Ing. Emil Líška, PhD.
	udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Bc., Ing.)

garant	prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
	aplikovaná biológia (Bc.)			garant	doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

výživa ľudí (Bc., Ing.)			garant	prof. Ing. Milan Pajtáš, CSc.
manažment živočíšnej výroby (Bc., Ing.)	garant	prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.
v špecializácii:
- šľachtenie zvierat a reprodukcia		garant	doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
- výživa zvierat a krmivárstvo			garant	prof. Ing. Daniel Bíro, CSc.
- špeciálne odvetvia živočíšnej výroby		garant	doc. Ing. Imrich Točka, CSc.
- manažment a ekonomika živočíšnej výroby	garanti: prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.
  prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
	technológia potravín (Ing.)			garant	prof. Ing. Ľubomír Kováč, DrSc.

v špecializácii:
- potraviny rastlinného pôvodu			garant	doc. Ing. Zdenka Muchová, CSc.
- potraviny živočíšneho pôvodu			garant	doc. Ing. Ladislav Lagin, CSc.
	agropotravinárstvo (Bc.)			garant	doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.


5.  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TU Trenčín (76/01)
ľudské zdroje a personálny manažment (Ing.) garant doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

6.  Strojnícka fakulta TU Košice (120/01; 137/01)
materiálové inžinierstvo (Ing.)		garant	prof. Ing. Dušan Kniewald, CSc.
kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov (Bc.)
garant	prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

7.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave (136/01)
priemyselné inžinierstvo a manažment (Bc.) garant doc. Ing. Peter Sakál, CSc.

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

1.  Agronomická fakulta SPU Nitra (77/01)
biotechnológie (Ing.)				garant	prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.
ochrana rastlín (Ing.)				garant	doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc.
všeobecné poľnohospodárstvo (Bc., Ing.)	garant	prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.

Poznámka:  Ide o zmenu garanta študijného odboru.

2.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave (115/01)
inžinierstvo životného prostredia (Ing.)	garant	prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
Poznámka:  Ide o zmenu garanta študijného odboru.

3.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (61/01)
filozofia (Mgr.)				garant	prof. PhDr. Ján L. Veverka, CSc.
v špecializácii:
- etika						garant	doc. PhDr. Pavol Fobel, CSc.
- sociálna filozofia				garant	doc. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Poznámka:  Fakulta mala limitovanú spôsobilosť podľa  uzn. 11.2.1.1/A/5. Komisia predlžuje spôsobilosť fakulty do 31. 8. 2002.

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

     Agronomická fakulta SPU Nitra (77/01)
aplikovaná biológia (Ing.)
Poznámka:  Študijný odbor sa pretransformoval do nového študijného odboru.

	vedecká výživa ľudí (Ing.)

technológia spracovania poľnohospodárskych produktov (Ing.)
fytotechnika (Ing.)
zootechnika (Ing.)
Poznámka:  Ide o zmenu názvu a obsahu študijného odboru. Akreditačná komisia odporúča odňať právo až po ukončení štúdia študentov terajšieho 2. ročníka.

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

1.  Fakulta prírodných vied UCM Trnava (68/01)
	informatizácia firemných a verejno-správnych činností (Bc.)

garant doc. Ing. German Michalčonok, CSc.
Odôvodnenie:  Akreditačná komisia konštatuje, že študijný program nenapĺňa minimálne jadro informatických vedomostí. Ak je snahou fakulty dať študentom informatiky aj základné poznatky z ekonomiky a riadenia informačných systémov, potom je tu možnosť doprofilovania sa v študijnom odbore informatika formou vhodne zvolenej špecializácie. Ak je zámerom fakulty poskytovať proporčne vyvážené vzdelanie v kombinácií dvoch oblastí – informatiky a napr. verejnej správy – potom je vhodnejšie postupovať formou medziodborového štúdia. Akreditačná komisia odporúča fakulte sústrediť sa na dobudovanie a rozvíjanie študijného odboru informatika.

2.  Filozofická fakulta UCM Trnava (73/20)
	verejná správa	 (Bc.)			garant	doc. Ing. Marta Hamalová, CSc.

Odôvodnenie:   Akreditačná komisia konštatuje, že Filozofická fakulta UCM v Trnave svojím vzdelávacím a vedeckým zameraním nie je schopná zabezpečiť rozvoj študijného odboru verejná správa. Profil absolventa je diametrálne odlišný od profilu fakulty. 
	Výučba v 2. a 3. ročníku je v rozsahu viac ako 50 % zabezpečovaná externistami.
Akreditačná komisia odporúča Ministerstvu školstva SR, aby študenti 3. a 4. ročníka vykonali štátne skúšky a obhajobu záverečnej práce v baka-lárskom štúdiu na tej fakulte, ktorá už má takéto právo priznané. Komisia zároveň odporúča presunúť finančné prostriedky na tú fakultu, na ktorej študenti 1. a 2. ročníka dokončia štúdium.

3.  Stavebná fakulta ŽU Žilina (54/01)
	manažment dopravných stavieb (Bc., Ing.)	garant	prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Odôvodnenie:  Akreditačná komisia konštatuje, že projekt je po obsahovej stránke nevyvážený (málo ekonomických predmetov). Personálne zabezpečenie nedáva záruku zabezpečenia kvality výučby. Komisia odporúča riešiť zámer fakulty formou špecializácie v rámci študijného odboru dopravné stavby.

4.  Fakulta mechatroniky TU Trenčín (79/01)
manažérstvo kvality (Bc.)			garant	doc. Ing. Peter Ponický, PhD.
Odôvodnenie:   Akreditačná komisia konštatuje, že študijný program je nekompaktný; profil absolventa nekorešponduje so študijným plánom a jeho personálne zabezpečenie je veľmi slabé. Navrhovaný garant má veľmi nízku produ-ktivitu vedeckej a publikačnej činnosti. Fakulta prijala študentov na štúdium v uvedenom študijnom odbore ešte pred vyjadrením akreditačnej komisie a následným rozhodnutím ministerstva, čo je v rozpore s existu-júcou legislatívou.

Uznesenie 14.3.2
a)	Akreditačná komisia pri prerokúvaní návrhov na posúdenie spôsobilosti konať štátne skúšky predložených Filozofickou fakultou UCM v Trnave rozhodla o uskutočnení akreditácie tejto fakulty z vlastného podnetu (podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii). Z toho dôvodu predložené návrhy sa prerokujú v rámci akreditácie. 
b)	Akreditačná komisia schvaľuje prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc. za predsedu pracovnej skupiny na akreditáciu Filozofickej fakulty UCM v Trnave a ukladá mu predložiť návrh na zloženie pracovnej skupiny.
								T: 9. 11. 2001
								Z: v texte
K bodu 4: - rigorózne skúšky

Uznesenie 14.4.1
	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 a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore takto:

     Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (61/01)
filozofia (PhDr.)				garant	prof. PhDr. Ján L. Veverka, CSc.
v špecializácii:
- etika						garant	doc. PhDr. Pavol Fobel, CSc.
- sociálna filozofia				garant	doc. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.
Poznámka:  Keďže hlavný garant má vzhľadom na svoj vek pracovný pomer iba na jeden rok, akreditačná komisia limituje spôsobilosť fakulty do 31. 8. 2002.

B/ odňať právo  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore takto:

     Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (61/01)
etika (PhDr.)
Odôvodnenie:   Fakulte sa odňalo právo konať štátne skúšky v uvedenom študijnom odbore.

K bodu 5: - doktorandské štúdium

Uznesenie 14.5.1
	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/ 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 riadenia a informatiky ŽU Žilina (7/01))
25-11-9	aplikovaná informatika
garanti:	prof. Ing. Dušan Marček, CSc.		FRI ŽU Žilina
		doc. Ing. Martin Klimo, PhD.		FRI ŽU Žilina
		doc. Ing. Karol Matiaško, PhD.		FRI ŽU Žilina

2.  Filozofická fakulta PU Prešov (60/01)
77-01-9	psychológia
garanti:	doc. PhDr. Viera Bačová, DrSc.		FF PU Prešov
		doc. PhDr. Miroslav Skorodenský, CSc.	FF PU Prešov
		doc. PhDr. Jozef Džuka, CSc.		FF PU Prešov

3.  Pedagogická fakulta UKF Nitra (138/01)
75-56-9	technológia vzdelávania
garanti:	prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc.			PdF UKF Nitra
		prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.		PdF UKF Nitra
doc. Ing. Pavol Bohony, CSc.		PdF UKF Nitra

B/ ponechať právo konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť vo vedných odboroch takto:

1.  Právnická fakulta UMB Banská Bystrica (69/01))
68-01-9	dejiny štátu a práva
garanti:	prof. JUDr. Ladislav Hubenák, DrSc.	PF UMB Banská Bystrica
		prof. JUDr. Jaroslav Straka, DrSc.		PF UMB Banská Bystrica
		doc. JUDr. Jozef Beňa, CSc.			PF UMB Banská Bystrica
Poznámka:  Keďže hlavný garant má vzhľadom na svoj vek pracovný pomer iba na jeden rok, akreditačná komisia limituje spôsobilosť fakulty do 31. 8. 2002.

2.  Lekárska fakulta UK Bratislava (72/01))
51-07-9	hygiena
garanti:	prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.		LF UK Bratislava
		doc. MUDr. Tatiana Nosková, CSc.		LF UK Bratislava
		prof. MUDr. Ladislav Rosival, DrSc.	LF UK Bratislava
Poznámka: Ide o zmenu garantov. 

3.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (61/01 aj 176/20)
81-03-9	teória a dejiny slovenskej literatúry
garanti:	prof. Milan Jurčo, CSc. ◎			FHV UMB Banská Bystrica
		doc. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.		FHV UMB Banská Bystrica
		doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.		FHV UMB Banská Bystrica
	

75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
		v špecializácii:
		teória vyučovania cudzích jazykov (ruský jazyk)
garanti:	prof. PhDr. Michal Firc, CSc. ◎		FHV UMB Banská Bystrica
		doc. PhDr. Eva Kollárová, PhD.		FHV UMB Banská Bystrica
		doc. PhDr. Michal Roháľ, DrSc.		Fil.F UMB Banská Bystrica
◎ Poznámka:  Keďže hlavný garant má vzhľadom na svoj vek pracovný pomer iba na jeden rok, akreditačná komisia limituje spôsobilosť fakulty do 31. 8. 2002.

C/ ponechať právo konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:

     Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava (57/01)
77-04-9	všeobecná psychológia
garanti:	doc. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.		UEP SAV Bratislava
		PhDr. Michal Stríženec, DrSc.		UEP SAV Bratislava
		PhDr. Ivan Szermany – Schuler, CSc.	UEP SAV Bratislava
Poznámka: Ide o zmenu garantov.

D/ nepriznať právo konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť vo vedných odboroch takto:

1.  Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava (85/01))
hospodárska informatika
Odôvodnenie:  Návrh nie je v súlade s ustanovením § 1 vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu.

2.  Strojnícka fakulta STU Bratislava (113/01))
technika prostredia
Odôvodnenie:  Návrh nie je v súlade s ustanovením § 1 vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu.

K bodu 6: - habilitačné a inauguračné konanie

Uznesenie 14.6.1
	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 PU Prešov (60/01)
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín	 garant prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. 
v špecializácii:
- anglistika

2.  Strojnícka fakulta TU Košice (120/01)
biomedicínske inžinierstvo			garant prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 

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

1.  Stavebná fakulta ŽU Žilina (12/20; 122/01)
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.
súdne inžinierstvo				garant	prof. Ing. Vladimír Feranec, DrSc.
v špecializáciách:
- stavebníctvo
- doprava

Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 10.7.1/D.

2.  Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina (114/01)
občianská bezpečnosť				garant prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.

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

     Stavebná fakulta ŽU Žilina (12/20; 122/01)
aplikovaná mechanika
Odôvodnenie:  Akreditačná komisia konštatuje, že kritériá v danom odbore sú kvalita-tívne nižšie než kritériá v porovnateľných prírodovedných odboroch na iných pracoviskách.

Uznesenie 14.6.2
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:

     Fakulta zabezpečenia velenia VA Liptovský Mikuláš (86/01)
vojenské spojovacie a informačné systémy	garant	prof. Ing. Ján Chmúrny, DrSc.

K bodu 7: - a k r e d i t á c i e

Fakulta sociálnych vied UKF Nitra
(82/01- zriadenie)
Uznesenie 14.7.1
A/ Akreditačná komisia konštatuje, že zriadenie Fakulty sociálnych vied UKF v Nitre sa uskutoční transformáciou pracovísk Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty UKF v Nitre bez nároku na materiálne a finančné požiadavky. Z toho dôvodu spomínané fakulty prestanú byť spôsobilé na vykonávanie niektorých doteraz priznaných kvalifikačných úkonov. Akreditačná komisia na základe uvedeného konštatuje, že po zriadení Fakulty sociálnych vied UKF v Nitre: 

I/ Pedagogická fakulta UKF v Nitre prestane byť spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
sociálna práca

magisterské štúdium
	sociálna práca
psychológia

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii psychológia

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	psychológia (PhDr.)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii psychológia (PaedDr.)


3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
	77-08-9	pedagogická psychológia ☒


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
pedagogická psychológia ☒
☒ Poznámka: Odňať až po ukončení inauguračného konania.

II/ Filozofická fakulta UKF v Nitre prestane byť spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium
	sociálna práca


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


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

Pedagogickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti A/I,
Filozofickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti A/II.

Uznesenie 14.7.2
A/ 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 zriadenie Fakulty sociálnych vied UKF v Nitre.
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 sociálnych vied UKF v Nitre je spôsobilá:
1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
sociálna práca

magisterské štúdium
	sociálna práca
psychológia

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách v kombinácii  predmetov psychológia

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	sociálna práca (PhDr.)
psychológia (PhDr.)

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmeto na stredných školách (PaedDr.) v špecializácii psychológia 

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
	77-08-9	pedagogická psychológia ☒

☒ Poznámka:  Priznať až po ukončení inauguračného konania na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre.

C/ Akreditačná komisia podľa  § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akre-ditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MŠ SR priznať 

Fakulte sociálnych vied UKF v Nitre po jej zriadení právo uvedené v časti B/.

Fakulta prírodných vied ŽU Žilina 
(41/20; 91/20)
Uznesenie 14.7.1.1
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť  Fakulty prírodných vied ŽU v Žiline:

1. konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium
	aplikovaná matematika


2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
	11-14-9	aplikovaná matematika ◎

◎ Poznámka:   Akreditačná komisia limituje priznanie spôsobilosti do 31. 12. 2002 z toho dôvodu, že nový garant doktorandského štúdia prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc., sa stal pracovníkom fakulty od 1. 7. 2001 a je potrebné poznať jeho  zámery a pôsobenie na fakulte.
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 prírodných vied ŽU v Žiline  je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách v kombinácii predmetov:
- matematika
- fyzika
- náboženská výchova evanjelickej cirkvi avsburského vyznania

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 prírodných vied ŽU v Žiline  nie je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
mediamatika

magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách v predmetoch:
- chémia
- informatika
- anglický jazyk
- hudobná výchova
- technická výchova

	učiteľstvo odborných umeleckých predmetov na stredných školách v predmete hudobná výchova – hra na nástroji

Odôvodnenie:  Fakulta nemá v týchto študijných odboroch vybudované pracoviská a ani personálne garancie.

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
aplikovaná matematika
Odôvodnenie:  Fakulta len začína budovať pracovisko.

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 prírodných vied ŽU v Žiline právo uvedené v časti A/,
II/    priznať    Fakulte prírodných vied ŽU v Žiline právo uvedené v časti B/,
III/  nepriznať Fakulte prírodných vied ŽU v Žiline právo uvedené v časti C/. 

Uznesenie 14.7.1.2 - k zmene názvu FPV na FHaPV
	Akreditačná komisia konštatuje, že na fakulte nepribudli také študijné odbory, ktoré by oprávňovali k zmene názvu fakulty na fakultu humanitných a prírodných vied. Dôvod na zmenu nedáva ani súčasný personálny stav fakulty. Na základe uvedeného 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 záporné stanovisko k návrhu na zmenu názvu Fakulty prírodných vied na Fakultu humanitných a prírodných vied ŽU v Žiline.


K bodu 8:
Uznesenie 14.8.1
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt v prvom polroku 2002 (pozri prílohu).

K bodu 9:
	Akreditačná komisia zobrala na vedomie informáciu Š. Vašeka o uskutočnení stretnu-tia členov pracovnej skupiny akreditačnej komisie pre pedagogické vedy s predstaviteľmi mi-nisterstva školstva, štátneho pedagogického ústavu a dekanov fakúlt pripravujúcich učiteľov k problematike štúdia jednopredmetového učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov.

Uznesenie 14.9.1
a)	Akreditačná komisia konštatuje, že pri posudzovaní žiadostí fakúlt o jednopredmetové štúdium učiteľstva bude postupovať individuálne. Tákéto štúdium odporučí iba v aprobač-ných predmetoch umeleckého a bohosloveckého zamerania. 
b)	Akreditačná komisia vyzve fakulty pripravujúce učiteľov, aby predložili návrhy na spresnenie názvu učiteľského študijného odboru v súlade s vyhláškou MŠ SR o odbornej a pedagogickej spôsobilosti uverejnenej v zbierke zákonov 17. novembra 2000 v čiastke 156 pod číslom 379.
								T: 10. 10. 2001
								Z: predseda AK
K bodu 10: - r o z l i č n é

1.  Žiadosť Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici o stanovenie termínu akreditácie (172/20)
	Akreditačná komisia konštatuje, že plán akreditácií na prvý polrok 2002 sa prerokoval na 13. zasadnutí (28. 5. – 1. 6. 2001). Keďže na tomto zasadnutí nebolo známe kedy fakulta výtvarných umení predloží akreditačný spis, akreditačná komisia ju do plánu nezaradila.
	Akreditačná komisia odporúča pracovnej skupine vyvinúť úsilie na to, aby sa akredi-tácia spomínanej fakulty uskutočnila v prvom polroku 2002.

2. Zmena v pracovnej skupine AK (128/01)
V. Janeček navrhol uvoľniť prof. J. Prusáka z pracovnej skupiny na posudzovanie vedeckých a vzdelávacích aktivít v oblasti vojenských a policajných vied, na vlastnú žiadosť.

Uznesenie 12.8.5
	Akreditačná komisia odvoláva prof. J. Prusáka z pracovnej skupiny na posudzovanie vedeckých a vzdelávacích aktivít v oblasti vojenských a policajných vied, na vlastnú žiadosť.




Schválil:				

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


