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Zápisnica č. 16

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 5. - 7. 12. 2001 v Herľanoch
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

2) Hostia: 
Milan Ftáčnik – minister školstva
Ján Boroška – podpredseda RVŠ
Mária Thurzová – ÚIPŠ

3) Prizvaní: 	- podľa prezenčnej listiny

Akreditačná komisia sa zaoberala problematikou realizácie jej odporúčaní. Konštatovala, že napr. nedôsledné riešenie problému pokračujúceho štúdia v štúdijných odboroch, v ktorých fakulty nemajú priznané právo konať štátne skúšky vedie k neefektív-nemu využívaniu  rozpočtových prostriedkov a k znížovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania. Ministerstvo školstva v roku 2001 pri rozdeľovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu neprihliadlo na hodnotenie práce vysokých škôl akreditačnou komisiou. Akreditačná komisia s poľutovaním konštatuje, že nemohla informovať o týchto problémoch vládu Slovenskej republiky pri príležitosti prerokúvania správy o činnosti akreditačnej komisie za roky 1999 – 2000. Členovia akreditačnej komisie konštatovali, že ak sa situácia podstatne nezmení nemôžu naplniť svoje poslanie sledovať kvalitu vzdelávania, napomáhať jej zvyšovaniu a sú nútení uvažovať o ďalšom zotrvaní v čestných funkciách členov akredi-tačnej komisie. 
Akreditačná komisia jednomyseľne schválila text listu premiérovi vlády SR a ukladá predsedovi AK informovať o obsahu tohto listu aj ministra školstva. 
	Akreditačná komisia pod vplyvom okolností zmenila svoj program rokovania takto:

Program:

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Habilitačné a inauguračné konanie
  3.  A k r e d i t á c i e 
1. Stavebná fakulta TU Košice
2. Hutnícka fakulta TU Košice
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice
4. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
5. Fakulta BERG TU Košice
6. Strojnícka fakulta TU Košice
7. Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov
  4.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol predseda akreditačnej komisie L. Bukovský. 
K bodu 1:
	Uznesenie termínované k 14. zasadnutiu (14.3.2) sa splnilo (pozri prílohu k bodu 1).

K bodu 2: - habilitačné a inauguračné konanie

Uznesenie 16.2.1
	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.  Obchodná fakulta EU Bratislava (143/20)
obchod a marketing			garant prof. Ing. Peter Baláž, DrSc. 
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 13.6.2/C.

2.  Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava (142/20)
riadenie a ekonomika podnikov	garant prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.
podnikový manažment		garant	prof. Ing. Karol Zalai, CSc.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 13.6.6/D.

3.  Národohospodárska fakulta EU Bratislava (145/20)
poisťovníctvo				garant	prof. Ing. Vladimír Háčik, DrSc.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 13.6.4/D.

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

Národohospodárska fakulta EU Bratislava (145/20)
financie, bankovníctvo a investovanie	garant	prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
národné hospodárstvo			garant	prof. Ing. Pavol Vincúr, PhD.
Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 13.6.4/D.

K bodu 5: - a k r e d i t á c i e

Stavebná fakulta TU Košice
(148/20)
Uznesenie 16.5.1
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 fakultyTU v Košiciach:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
	inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
pozemné stavby

realizácia stavieb
environmentalistika

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	36-01-9	teória a konštrukcie pozemných stavieb

36-02-9	teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
36-03-9	technológia stavieb
39-15-9	environmentalistika

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
	environmentalistika


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   Stavebnej fakulte TU v Košiciach právo uvedené v časti A/.

Hutnícka fakulta TU Košice
(152/20)
Uznesenie 16.3.2
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 Hutníckej fakulty TU v Košiciach:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
	hutníctvo

v špecializácii:
- hutníctvo železa a ocele
- hutníctvo neželezných kovov
- zlievarenstvo,
materiálové inžinierstvo
v špecializácii:
- materiálové inžinierstvo kovových a nekovových materiálov
- hutnícke tvárnenie kovov
energetické inžinierstvo
v špecializácii:
- tepelná energetika
- doprava a využitie plynu
priemyselná keramika
v špecializácii:	
- žiaruvzdorná keramika
- technická keramika a sklo
environmentalistika
v špecializácii:
- spracovanie a recyklácia odpadov
inžinierstvo riadenia priemyslu
v  špecializácii:
- integrovaný manažment v hutníctve

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	22-01-9	hutníctvo kovov

22-03-9	fyzikálna metalurgia
23-04-9	energetické stroje a zariadenia
v špecializácii: 
- tepelná energetika
14-03-9	analytická chémia

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
hutníctvo kovov
fyzikálna metalurgia
analytická chémia

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  Hutnícka fakulta TU v Košiciach  nie je spôsobilá:

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
tepelná energetika
Odôvodnenie:   Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii 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 Hutnícka fakulta TU v Košiciach     je spôsobilá: 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
energetické stroje a zariadenia
v špecializácii:
- tepelná energetika

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


Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice
(150/20)
Uznesenie 16.3.3
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 elektortechniky a informatiky TU v Košiciach :

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	výpočtová technika a informatika 
·	riadiaca technika a automatizácia
·	elektroenergetika 
·	elektrické pohony

inžinierske štúdium
·	výpočtová technika a informatika 
·	elektronika a telekomunikačná technika 
·	materiálové inžinierstvo
·	meracia technika
·	riadiaca technika a automatizácia
·	priemyselné inžinierstvo
·	elektroenergetika
·	elektrické pohony
·	umelá inteligencia

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	25-21-9	počítačové prostriedky a systémy
·	25-31-9	programové a informačné systémy
·	25-41-9	umelá inteligencia
·	26-13-9	elektronika
·	26-27-9	telekomunikácie
·	26-32-9	silnoprúdová elektrotechnika
·	26-34-9	elektroenergetika
·	26-35-9	elektrotechnológia a materiály
·	38-01-9	automatizácia a riadenie
·	39-71-9	meracia technika

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	výpočtová technika a informatika 
·	elektronika a telekomunikačná technika 
·	elektroenergetika 
·	elektrické pohony
·	riadiaca technika a automatizácia 
·	materiálové inžinierstvo 
·	umelá inteligencia

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

1. konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
telekomunikačná technika
Odôvodnenie: Ide o zmenu názvu študijného odboru.

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
energetické a silnoprúdové inžinierstvo
Odôvodnenie:   Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii 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 elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
telekomunikácie

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 elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach právo uvedené v časti A/,
II/  odňať      Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach právo uvedené v časti B/,
III/ priznať   Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach právo uvedené v časti C/. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava
(153/20)
Uznesenie 16.3.4
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	automatizácia
·	elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
·	elektromateriálové inžinierstvo
·	elektronika
·	informatika
·	telekomunikácie

inžinierske štúdium
·	automatizácia
·	elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo
·	elektromateriálové inžinierstvo
·	elektronika
·	informatika
·	telekomunikácie

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

11-22-9	fyzika kondenzovaných látok a akustika
11-24-9	jadrová a  subjadrová fyzika
25-11-9	aplikovaná informatika
25-21-9	počítačové prostriedky a systémy
25-31-9	programové a informačné systémy
26-02-9	teoretická elektrotechnika
26-13-9	elektronika
26-27-9	telekomunikácie
26-32-9	silnoprúdová elektrotechnika
26-34-9	elektroenergetika
26-35-9	elektrotechnológia a materiály
28-01-9	automatizácia a riadenie
39-01-9	aplikovaná mechanika
39-25-9	jadrová energetika
39-51-9	mechatronika
39-71-9	meracia technika
39-75-9	metrológia

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	aplikovaná matematika
·	fyzika kondenzovaných látok a akustika
·	jadrová  a subjadrová fyzika
·	aplikovaná informatika
·	počítačové prostriedky a systémy
·	programové a informačné  systémy
·	teoretická elektrotechnika
·	elektronika
·	telekomunikácie
·	silnoprúdová elektrotechnika
·	elektroenergetika
·	elektrotechnológia a materiály
·	automatizácia a riadenie
·	jadrová energetika
·	mechatronika
·	meracia technika

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

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

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

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 elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave  právo  uvedené v časti  A/,
II/    odňať       Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave   právo uvedené v časti  B/.
Poznámka:  Akreditačná komisia odporúča fakulte upraviť kritériá v prírodovedných odboroch (aplikovaná matematika, fyzika kondenzovaných látok a akustika, jadrová a subjadrová fyzika) do 30. 6. 2002.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 
TU Košice
(151/20)
Uznesenie 16.3.5
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 baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
informatizácia firemných a verejno – správnych činností
údržba a diagnostika strojov
spracovanie a recyklácia odpadov
cestovný ruch
v špecializácii krajinná geopropagácia

inžinierske štúdium
	dobývanie ložísk, využívanie a ochrana zemských zdrojov

geoprieskum
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
podzemné staviteľstvo a geotechnika 
meračstvo, geodézia a kartografia
mineralurgia a environmentálna technológia
riadenie procesov získavania a spracovania surovín

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	21-02-9 banské meračstvo a geodézia

21-04-9 dobývanie ložísk nerastov a geotechnika
21-05-9 riadenie procesov získavania a spracovania surovín
21-06-9 banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
21-21-9 banská geológia a geologický prieskum
21-32-9 mineralurgia a environmnentálne technológie

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
banské meračstvo a geodézia
dobývanie ložísk nerastov a geotechnika
riadenie procesov získavania a spracovanian surovín
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
banská geológia a geologický prieskum
mineralurgia a environmnentálne technológie

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 baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach právo uvede-né v časti A/.

Strojnícka fakulta TU Košice
(149/20)
Uznesenie 16.3.6
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 Strojníckej fakulty TU v Košiciach:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
strojárske technológie a materiály
technika ochrany životného prostredia
výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi

inžinierske štúdium
	aplikovaná mechanika

automatizácia a riadenie v strojárstve
biomedicínské inžinierstvo 
dopravné stroje a zariadenia
ekonomika a riadenie strojárskej výroby
energetické stroje a zariadenie
kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov
manažment strojárskych podnikov
materiálové inžinierstvo 
mechatronika
prístrojová, regulačná a automatizačná technika
strojárske technológie a materiály
stroje a zariadenia pre strojársku výrobu
stroje a zariadenia  pre  stavebníctvo, úpravníctvo  a poľnohospodárstvo
technika ochrany životného prostredia
výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi

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
23-03-9 výrobné stroje a zariadenia
23-04-9 energetické stroje a zariadenia
23-07-9 strojárske technológie a materiály
23-45-9 bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce
38-01-9 automatizácia a riadenie 
39-01-9 aplikovaná mechanika
39-03-9 materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov
39-15-9 environmentalistika
39-51-9 mechatronika
39-52-9 bionika a biomechanika
39-76-9 inžinierstvo kvality produkcie
39-81-9 súdne inžinierstvo

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
časti a mechanizmy strojov
dopravné stroje a zariadenia
výrobné stroje a zariadenia
energetické stroje a zariadenia
strojárske technológie a materiály
automatizácia a riadenie 
aplikovaná mechanika
mechatronika
biomedicínske inžinierstvo
kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov
prístrojová, regulačná a automatizačná technika
	stroje a zariadenia  pre  stavebníctvo, úpravníctvo  a poľnohospodárstvo

technika ochrany životného prostredia
výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi

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 TU v Košiciach nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
technológia a tvorba odevov
Odôvodnenie: Fakulta v tomto študijnom odbore neposkytuje vysokoškolské vzdelávanie. 

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
inžinierstvo kvality produkcie
Odôvodnenie:  Fakulta sa neuchádza o potvrdenie spôsobilosti

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 TU v Košiciach   je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov 
	všeobecné strojárstvo

strojárska technológia a manažment
mechatronika
prevádzka a údržba strojov
bezpečnosť, kvalita a environmentalistika

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

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

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

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

Poznámka:  Akreditačná komisia potvrdzuje spôsobilosť fakulty konať štátne skúšky do skončenia štúdia študentov terajšieho prvého ročníka (do 31. 8. 2006). Vzhľadom na ďalšiu časť uznesenia sa fakulte odporúča neprijímať uchádzačov do prvého ročníka v tomto študijnom odbore(prijímať podľa písm. C/).

	manažment 

 v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov

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

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

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

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

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

antropológia

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

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
majster odbornej prípravy
Odôvodnenie: Zmena názvu študijného odboru.
C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta humanitných a prírod-ných vied PU v Prešove je spôsobilá:

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

magisterské štúdium od školského roku 2002/2003
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ v kombinácii predmetov:

- dejepis
- hudobná výchova
- výtvarná výchova
- technická výchova
- občianska výchova
- etická výchova
- matematika
- nemecký jazyk a literatúra

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy v kombinácii s predmetom:

- ekológia

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 13. ročník v kombinácii predmetov:

- slovenský jazyk a literatúra
- anglický jazyk a literatúra
- telesná výchova
- biológia
- fyzika
- geografia

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

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

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

v špecializácii manažment verejnej správy a regiónov

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

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

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

Uznesenie 16.3.7.2
	Akreditačná komisia odporúča Prešovskej univerzite v Prešove:
	Uskutočniť vnútornú reštrukturalizáciu študijných a vedných odborov v rámci Prešovskej univerzity, predovšetkým na Fakulte humanitných a prírodných vied a na Filozofickej fakulte PU s cieľom odstrániť duplicity a posilniť kvalitu vzdelávacieho procesu a vedeckej činnosti.

Vytvárať predpoklady na zvyšovanie kvalifikačného rastu na spoločnom základe uči-teľstva všeobecnovzdelávacích predmetov predovšetkým na katedrách pedagogiky a psychológie; prípadne vytvoriť pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou.

K bodu 4: - r o z l i č n é

1. Žiadosť o právnu ochranu
	Členovia akreditačnej komisie na stretnutí s ministrom školstva ho požiadali o právnu ochranu svoju i členov pracovných skupín v spojitosti s prácou v AK.

2. Návrh na zmeny v pracovných skupinách
	V. Janeček navrhol doplniť za člena pracovnej skupiny AK pre vojenské a policajné vedy prof. PhDr. Gustava Dianišku, CSc.
	D. Fischer navrhol uvoľniť Pavla Chomu, akad. maliara a doc. Ladislava Čarneho, akad. maliara z pracovnej skupiny na akreditáciu Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici a na ich miesta kooptovať prof. Františka Buriana, akad. soch. a doc. Juraja Mojžiša, PhD.
Uznesenie 16.4.1
	Akreditačná komisia schvaľuje zmeny v pracovných skupinách v predloženom znení.

3. Informácie z rokovania akreditačnej komisie Českej republiky a poľskej akreditačnej komisie
	P. Návrat a M. Urban informovali o účasti na zasadnutí akreditačnej komisie Českej republiky. Na rokovaní sa sledovali dva hlavné ciele. Prvým bolo informovať o súčasnom sta-ve v oblasti reformy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku s dôrazom na otázky akredi-tácie. Druhým bolo hľadať konkrétne možnosti spolupráce oboch komisií. Po uvodných refe-rátoch, ktoré sa k obom bodom predniesli, sa rozvinula diskusia. Odoznelo viacero návrhov na možnú spoluprácu. Ďalej nás informovali o ponuke bakalárskeho štúdia práva v Brne, výs-ledkom ktorého je diplom udelený Univerzitou Komenského v Bratislave. Česká AK sa záro-veň v tejto veci obrátila na slovenskú AK listom.

	I. Šulla informoval o rokovaní poľskej akreditačnej komisie pre lekárske fakulty, ktoré sa uskutočnilo 12.- 13. 10. 2001. Táto komisia sleduje prácu 11fakúlt. Poplatok za posudenie prace fakulty je 10 000 zlotych. Poľska komisia upozornila na výrazný pokles záujmu o štúdium na lekárskych fakultách, i napriek tomu žiada od fakult udržať vysokú náročnosť štúdia so zreteľom na možné zamestnávanie absolventov v krajinách Európskej únie.
Uznesenie 16.4.2
	Akreditačná komisia ukladá pracovnej skupine pre právne a sociálne vedy posúdiť, po vyžiadaní podkladov, spôsobilosť Právnickej fakulty UK v Bratislave konať štátne skúšky v študijnom odbore bakalárskeho štúdia právo vo verejnej správe.


4. Informácia o ISCED 97
	O referenčnom rámci na transformáciu sústavy študijných odborov na VŠ v Sloven-skej republike ISCED 97 informovala M. Thurzová z ÚIPŠ.
Uznesenie 16.4.3
	Akreditačná komisia berie na vedomie informáciu o ISCED 97 a žiada ministerstvo školstva o komplexnú informáciu súčasného stavu klasifikácie študijných odborov.






Schválil:				

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


