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Zápisnica č. 17

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 23. - 25. 1. 2002 v Mojmírovciach
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

2) Hostia: 
Milan Ftáčnik – minister školstva
Martin Fronc – štátny tajomník MŠ SR
Peter Mederly – gen. riad. sekcie VŠ MŠ SR
Peter Plavčan – riad. odboru VŠ vzdelávania MŠ SR
Margita Kováčová – ÚIPŠ
Peter Giraltoš – Štud. RVŠ 

3) Prizvaní: 	- podľa prezenčnej listiny

Program:

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Štátne skúšky - podľa návrhov
  3.  Doktorandské štúdium - podľa návrhov
  4.  Habilitačné a inauguračné konanie - podľa návrhov
5.  A k r e d i t á c i e 
1. Pedagogická fakulta UKF Nitra
2. Filozofická fakulta UKF Nitra
3. Fakulta prírodných vied UKF Nitra
4. Pedagogická fakulta KU Ružomberok
5. Filozofická fakulta KU Ružomberok
 6.  R o z l i č n é


	Zasadnutie otvoril a viedol predseda akreditačnej komisie L. Bukovský. 
K bodu 1:
	Predseda akreditačnej komisie konštatoval, že list adresovaný premiérovi vlády Slovenskej republiky vo veci možnej abdikácie členov komisie je zatiaľ bez odozvy.
Tajomník komisie informoval o žiadostiach fakúlt a vysokých škôl, ktoré sa doteraz v komisii neprerokovali.
Akreditačná komisia informovala ministra školstva p. Milana Ftáčnika o tom, že poverení členovia AK úspešne požiadali poslanca NR SR, člena výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, o predloženie pozmeňujúcich návrhov k návrhu zákona o vysokých školách v NR SR. Ide o návrhy týkajúce sa pôsobnosti akreditačnej komisie, jej činnosti, sledovania kvality vzdelávania, vedeckej a umeleckej činnosti a súvisu hodnotenia kvality s finan-covaním vysokých škôl. Akreditačná komisia požiadala p. ministra Milana Ftáčnika, aby tieto pozmeňujúce návrhy v NR SR podporil. Po dôkladnom prediskutovaní problematiky, minister školstva a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl a akreditačná  komisia dospeli vo väčšine pozmeňujúcich návrhov k súhlasným stanoviskám. 
Akreditačná komisia a p. minister školstva sa zhodli v tom, že v súvislosti s účin-nosťou nového zákona o vysokých školách je potrebné zachovať kontinuitu v práci akredi-tačnej komisie. 

K bodu 2: - štátne skúšky

Uznesenie 17.2.1
	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  konať štátne skúšky v študijných odboroch takto:
1.  Fakulta prírodných vied UKF Nitra (177/01)
	fyzika (Bc.) 				garant doc. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
v špecializácii:
- astronómia a astrofyzika		garant RNDr. Bohuslav Lukáč, CSc.

- fyzikálne a technické merania	garant	doc. Ing. Igor Štubňa, CSc. 

	matematika (Bc.)			garant	doc. RNDr. Jozef Fulier, CSc.

v špecializácii:
- matematické a informatické metódy v ekonómii
	garant	doc. RNDr. Béla László, CSc.

	chémia (Bc.)				garant	prof. Ing. Ondrej Kyseľ, CSc.

v špecializácii:
- chémia životného prostredia	

2.  Filozofická fakulta UKF Nitra (130/20)
	osvetová práca (Bc.)			garant	doc. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

v špecializácii: animátor voľného času

3.  Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU Prešov (134/01)
animátor voľného času (Bc.)		garant	doc. ThDr. František Janhuba

4.  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice (123/01)
inžinierstvo riadenia priemyslu (Bc.) garant	prof. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.

5.  Agronomická fakulta SPU Nitra (77/01)
agroenvironmentalistika (Ing.)	garant	prof. Ing. Jozef Kulich, CSc.

6.  Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (141/01)
environmentálna ekológia (Bc.)	garant	prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
v špecializácii:
	- ekochémia				garant	doc. RNDr. Milan Melicherčík, CSc.

7.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (135/99; 152/01)
učiteľstvo odborných umeleckých predmetov (Mgr.) v predmete:
garant	prof. PhDr. Michal Ričalka, CSc. ⃠
- hudobná pedagogika		garant	prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii s predmetom:

garant	prof. PhDr. Michal Ričalka, CSc. ⃠
- náuka o spoločnosti			garant	doc. PhDr. Anna Ondrejková, CSc.

⃠Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta pedagogicko-psychologických disciplín limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003. 

8.  Pedagogická fakulta UK Bratislava (144/01)
majster odbornej výchovy (Bc.- externé)
garant	doc. PhDr. Milada Brtková, CSc.

9.  Lekárska fakulta UPJŠ Košice (155/01)
ošetrovateľstvo (Mgr.)		garant	prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.
Poznámka:  Akreditačná komisia odporúča priznať právo až po vyšpecifikovaní uplatnenia absolventov na trhu práce ministerstvom zdravotníctva.

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

Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina (154/01)
	vojenská doprava a vojenské stavby (Ing.)	

garant	plk. prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.
Poznámka: Ide o zmenu garanta študijného odboru.

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

Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina (154/01)
	dopravné stroje a zariadenia (Ing.)

Odôvodnenie:  V študijnom odbore sa nevyučuje.

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

Fakulta sociálnych vied UKF Nitra (158/01)
	ošetrovateľstvo (Bc.)			garant	doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Odôvodnenie:  		1.  Navrhovaný študijný odbor nie je v súlade s poslaním fakulty.
2.  Nie je zabezpečená kvalita štúdia:
	hlavný ani druhý navrhovaný garant nemajú žiadny pracovno-právny vzťah s fakultou. Sú zamestnancami Nemocnice s poliklinikou v Nitre,

hlavný garant pôsobí v rámci Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave,
druhý garant je vo veku nad 65 rokov a má pracovno-právny vzťah s Trnavskou univerzitou,
študijný odbor podľa predloženého návrhu nespĺňa podmienky EU kladené na uvedený študijný odbor a na jeho absolventov.


K bodu 3: - doktorandské štúdium

Uznesenie 17.3.1
	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/ 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.  Jesseniova Lekárska fakulta UK Martin (183/01))
11-57-9	biofyzika
garanti:	doc. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.
		prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.
		prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.	FMFaI UK Bratislava

51-22-9	toxikológia
garanti:	prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
		prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
		doc. MUDr. Eva Gáliková, CSc.

2.	Lekárska fakulta UK Bratislava (185/01)
51-49-9	anestéziológia a resuscitácia
garanti:	prof. MUDr. Pavel Šuška, CSc.
		doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc.
		doc. MUDr. Milan Májek, CSc.	SPAM Bratislava

B/ nepriznať právo konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť vo vedných odboroch takto:
Pedagogická fakulta TU v Trnave (93/20)
11-17-9	teória vyučovania matematiky
garanti:	doc. RNDr. Pavol Hic, CSc.
		doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.
		prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc.
Odôvodnenie:  Tretrí garant je v dôchodkovom veku a druhý garant pôsobí dlhšie obdobie mimo fakulty.

C/ ponechať právo konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:
1.  Slovenský metrologický ústav Bratislava (153/01)
39-75-9	metrológia
garanti:	prof. Dr. Ing. Matej Bílý, DrSc.
		RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc.
		Ing. Ján Krč-Turba, CSc.
Poznámka:  Ide o zmenu hlavného garanta.

2.  Archeologický ústav SAV Nitra (129/01)
73-03-9	archeológia
garanti:	PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
		PhDr. Titus Kolník, DrSc.
		doc. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Poznámka:  Ide o zmenu hlavného garanta.
K bodu 4: - habilitačné a inauguračné konanie

Uznesenie 17.4.1
	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/ 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.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice (106/01)
biofyzika				garant prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. 
jadrová a subjadrová fyzika		garant	prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.

2.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava – Trnava (141/20)
·	priemyselné inžinierstvo a manažment
						garant	prof. Ing. Jozef Sablík, CSc.

B/ ponechať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:
1.  Fakulta architektúry STU Bratislava (140/20)
·	architektúra				garant	prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, CSc.
·	urbanizmus				garant	prof. Ing. arch. Filip Trnkus, CSc.
·	dizajn					garant	prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.

Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 12.6.1/B.

2.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava – Trnava (141/20)
·	materiálové inžinierstvo		garant	prof. Ing. Peter Grgač, CSc.
·	technológie strojárskej výroby	garant	prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
·	technologické zariadenia a systémy	garant	prof. Ing. Marián Murgaš, CSc.
·	aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
garant	prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, CSc.
·	inžinierstvo kvality produkcie	garant	prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.
·	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia:
- teória vyučovania technických odborných predmetov
					garant	prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, CSc.

Poznámka: Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo po predložení kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na základe uznesenia AK č. 12.6.6/C.

3.  Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU Žilina (154/01)
·	vojenská doprava a vojenské stavby	garant	plk. prof. Ing. Jaromír Máca, CSc.

4.  Lekárska fakulta UK Bratislava (150/01)
·	otorynolaringológia			garant	prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Poznámka:  Ide o zmenu garanta.

C/ nepriznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:
1.  Právnická fakulta TU Trnava (131/01)
·	správne právo				garant	prof. JUDr. Milan Štefanovič, DrSc.
Odôvodnenie: Vysoký vek garanta.

2.  Pedagogická fakulta TU Trnava (93/20)
·	teória vyučovania matematiky	garant	prof. RNDr. Zoltán Zalabai, CSc.
Odôvodnenie:  Garant je v dôchodkovom veku.

Uznesenie 17.4.2
	Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť Strojníckej fakulty STU v Bratislave  usku-točňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na základe uznesenia AK č. 12.6.2/D a odporúča fakulte prepracovať kritériá na inom princípe. Po prepracovaní kritérií ich komisia opätovne posúdi. (138/20)

K bodu 5: - a k r e d i t á c i e 

Pedagogická fakulta UKF Nitra
(95/01)
Uznesenie 17.5.1
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 Pedagogickej fakulty UKF v Nitre:

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

magisterské štúdium
	technológia vzdelávania

vychovávateľstvo 	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokv
učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ
učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ so zameraním na rómsku kultúru 

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	technológia vzdelávania (PaedDr.)

učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ (PaedDr.)

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	75-01-9	pedagogika 

75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácia 
- teória vyučovania hudobnej výchovy
75-56-9	technológia vzdelávania 


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
technológia vzdelávania
pedagogika
	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

špecializácia 
- teória vyučovania hudobnej výchovy

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Pedagogická fakulta UKF v Nitre  nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
vychovávateľstvo
Odôvodnenie: Fakulta sa neuchádza o štúdium.

	didaktická technológia so zameraním na riadenie školy

Odôvodnenie: Riadenie školy nezapadá do didaktickej technológie.

magisterské štúdium
didaktická technológia so zameraním na riadenie školy
Odôvodnenie: Fakulta sa neuchádza o štúdium.

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii
- anglický jazyk
- hudobná výchova
- pedagogika
- psychológia
- technická výchova
- telesná výchova
- výtvarná výchova
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu študijného odboru (vzľadom na personálne garancie).

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

- hudobná výchova
- pedagogika
- psychológia
- technická výchova
- telesná výchova
- výtvarná výchova
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu študijného odboru.

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

Odôvodnenie:  Pracovisko sa presunulo na inú fakultu UKF.
 
4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
pedagogická psychológia
Odôvodnenie:  Pracovisko sa presunulo na inú fakultu UKF.

C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Pedagogická fakulta UKF v Nitre    je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo odborných umeleckých predmetov (Mgr.) v predmete:
- hudobná pedagogika

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ (Mgr.) v kombinácii predmetov:

- hudobná výchova
- technická výchova
- telesná výchova
- výtvarná výchova

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ (Mgr.) jednopredmetové

- hudobná výchova
- technická výchova
- telesná výchova
- výtvarná výchova

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy (Mgr.) v kombinácii predmetov:

- pedagogika

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	učiteľstvo odborných umeleckých predmetov (PaedDr.) v predmete:

- hudobná pedagogika

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ (PaedDr.) v predmetoch:

- hudobná výchova
- technická výchova
- telesná výchova
- výtvarná výchova

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy (PaedDr.) v predmetoch:

- pedagogika

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

I/     ponechať   Pedagogickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti A/,
II/    odňať        Pedagogickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti B/,
III/  priznať      Pedagogickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti C/. 


Filozofická fakulta UKF Nitra
(94/01)
Uznesenie 17.5.2
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 Filozofickej fakulty UKF v Nitre:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
kulturológia
aplikovaná etika v špecializácii etika profesijných činností
muzeológia

magisterské štúdium
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:

- anglický jazyk a literatúra
- filozofia		- do 31. 8. 2003; do ukončenia špecializácie
- maďarský jazyk a literatúra
- náuka o spoločnosti
- ruský jazyk a literatúra 
- slovenský jazyk a literatúra

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (podľa projektu PHARE) v špecializácii:

- anglický jazyk a literatúra ☼
- francúzsky jazyk a literatúra ☼
- nemecký jazyk a literatúra ☼
- talianský jazyk a literatúra ☼
☼ Do ukončenia špecializácie.

	archeológia			- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

estetika
história
kulturológia
kulturológia v špecializácii riadenie kultúry a turizmu
politológia v špecializácii európske štúdiá- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
slovenský jazyk a literatúra
žurnalistika

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

- anglický jazyk a literatúra
- maďarský jazyk a literatúra
- ruský jazyk a literatúra 
- slovenský jazyk a literatúra
- nemecký jazyk a literatúra
- talianský jazyk a literatúra 
- filozofia		- do 31. 8. 2003; do ukončenia špecializácie

	archeológia (PhDr.)		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

estetika (PhDr.)
história (PhDr.)
kulturológia (PhDr.)
slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)
žurnalistika (PhDr.)

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	61-02-9	dejiny filozofie	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

71-02-9	slovenské dejiny
71-03-9	archeológia		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
73-03-9	slovenský jazyk	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
73-09-9	slavistika – slovanské jazyky
81-01-9	estetika a dejiny estetiky
81-03-9	teória a dejiny slovenskej literatúry
81-04-9	slavistika – slovanské literatúry - do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
archeológia		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
estetika a dejiny estetiky
dejiny filozofie		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
slovenský jazyk		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
slovenské dejiny

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  Filozofická fakulta UKF v Nitre   nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
archeológia
Odôvodnenie:   Fakulta sa neuchádza o štúdium.

magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:
- estetika
- etika
- história
- katechetika
- francúzsky jazyk
- nemecký jazyk
- taliansky jazyk
Odôvodnenie:  Spresnenie názvov špecializácií.

folkloristika (zmena názvu)

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

Odôvodnenie:  Zmena názvu.

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
folkloristika (zmena názvu)
ruský jazyk (zmena názvu)
teória literatúry a dejiny ruskej literatúry (zmena názvu)
teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry (zmena názvu)
	systematická filozofia (nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov; fakulta nemá študijný ani vedný odbor)

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 Filozofická fakulta UKF v Nitre      je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ v kombinácii predmetov:
- občianska výchova

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:

- estetická výchova
- etická výchova
- dejepis
- náboženská výchova
- nemecký jazyk a literatúra
- talianský jazyk a literatúra
- francúzsky jazyk a literatúra	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

	politológia		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

etnológia		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	etnológia (PhDr.)	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) v predmetoch:

- estetická výchova
- etická výchova
- dejepis

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
slavistika – slovanské literatúry	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
slavistika – slovanské jazyky
teória a dejiny slovenskej literatúry

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   Filozofickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti A/,
II/    odňať        Filozofickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti B/,
III/  priznať      Filozofickej fakulte UKF v Nitre právo uvedené v časti C/. 



Fakulta prírodných vied UKF Nitra
(96/01)
Uznesenie 17.5.3
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 prírodných vied UKF v NItre:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
aplikovaná informatika
environmentalistika
geológia v špecializácii technická mineralógia - gemológia

magisterské štúdium
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:

- matematika
- fyzika
- informatika
- chémia
- biológia
- geografia
- ekológia

	matematika	- do 31. 8. 2004; neprijímať uchádzačov do prvého ročníka

Odôvodnenie: Štruktúra študijných plánov nezodpovedá profilu absolventa (tieto v de-cembri 2001 neboli kompletné). Fakulta nemá vybudované pracovisko, ktoré by mohlo garantovať kvalitu jednoodborového štúdia matematiky. Fakulta mala v minulosti priznané právo konať štátne skúšky bez perso-nálnych garancií.

	biológia
	environmentálna ekológia  - do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov, chýba generačná kontinuita, personálne zabezpečenie po prípadnom skončení pracovného pomeru súčas-ného garanta. Fakulta dosiaľ nedobudovala pracovisko, čo bolo podmienkou pre potvr-denie spôsobilosti.


	fyzika materiálov


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

- matematika
- fyzika
- informatika
- chémia
- biológia
- geografia
- ekológia

	fyzika materiálov (RNDr.)


3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hod-nosti vo vedných odboroch:
	11-17-9	teória vyučovania matematiky – do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

11-65-9	teória vyučovania fyziky
15-01-9	všeobecná biológia
14-04-9	fyzikálna chémia
11-21-9	všeobecná fyzika a matematická fyzika – do 31. 8. 2003; neprijímať ďalších doktorandov v tomto odbore
Odôvodnenie:   Fakulta nemá interného garanta; v tomto vednom odbore sa na fakulte neuskutočňuje vedecký výskum internými pracovníkmi. Fakulta má predpoklady pre uskutočňovanie doktorandského štúdia vo vednom od-bore fyzika kondenzovaných látok a akustika, na ktorý sa dlhodobo za-meriava výskum fakulty vo fyzike.

	39-15-9	environmentalistika	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
teória vyučovania fyziky
fyzikálna chémia
	environmentalistika	- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov


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

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov
- environmentalistika
Odôvodnenie:  Uvedený predmet sa na základných a stredných školách nevyučuje.

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

Odôvodnenie:  V súvislosti s návrhom na odňatie práv na magisterskom stupni (pozri A/1), po dokončenírigorózneho konania študentov, ktorí už oň požiadali.

	špeciálna biológia a ekológia (RNDr.)

Odôvodnenie:  Fakulta nemá magisterské štúdium.

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
teória vyučovania matematiky
Odôvodnenie:  Vedecká rada fakulty i univerzity odporučili vymenovať za profesora uchá-dzača, ktorý v tomto odbore vedecky nepracoval. Úroveň vedeckej práce troch vymenovaných profesorov nezodpovedá požiadavkám, ktoré matematická komunita kladie na ich akceptovanie ako medzinárodne uznávaných osobností.

	špeciálna biológia a ekológia

Odôvodnenie:   Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habi-litácii docentov a o vymenúvaní profesorov (fakulta nemá študijný ani vedný odbor).
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 UKF v Nitre je spôsobilá: 

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

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
všeobecná biológia

3. uskutočňovať habilitačné konanie v odbore:
teória vyučovania matematiky

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 UKF v Nitre právo uvedené v časti A/,
II/    odňať        Fakulte prírodných vied UKF v Nitre právo uvedené v časti B/,
III/  priznať      Fakulte prírodných vied UKF v Nitre právo uvedené v časti C/. 

Poznámka:  Proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k doktorandskému štúdiu 11-81-9 teória vyučovania informatiky.

Pedagogická fakulta KU Ružomberok
(97/01)
Uznesenie 17.5.4
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 Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku:

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
	učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:
- matematika
- informatika		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- hudobná výchova

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Pedagogická fakulta KU v Ružomberku je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ v kombinácii predmetov:
- prírodopis

	učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmetoch:

- hudobná výchova, zameranie:	- hra na nástroj (organ, klavír)
					- spev

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
	učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ (PaedDr.)
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ (PaedDr.) v predmetoch:

- prírodopis

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) v predmetoch:

- matematika
- informatika		- do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- hudobná výchova

	učiteľstvo odborných umeleckých predmetov (PaedDr.) v predmetoch:

- hudobná výchova, zameranie:	- hra na nástroj (organ, klavír)
					- spev

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   Pedagogickej  fakulte KU v Ružomberku právo uvedené v časti A/,
II/ priznať      Pedagogickej  fakulte KU v Ružomberku právo uvedené v časti B/. 

Filozofická fakulta KU Ružomberok
(98/01)
Uznesenie 17.5.5
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 Filozofickej fakulty KU v Ružomberku:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:

- slovenský jazyk a literatúra
- anglický jazyk a literatúra
- dejepis
- náboženská výchova
- výtvarná výchova

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 Filozofická fakulta KU v Ružomberku je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:
- nemecký jazyk a literatúra

	filozofia

katolícka teológia
žurnalistika

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) v predmetoch:

- slovenský jazyk a literatúra
- anglický jazyk a literatúra
- dejepis
- náboženská výchova
- výtvarná výchova
- nemecký jazyk a literatúra

	filozofia (PhDr.)

katolícka teológia (PhDr.)
žurnalistika (PhDr.)

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
	61-61-9	katolícka teológia


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
katolícka teológia

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   Filozofickej fakulte KU v Ružomberku právo uvedené v časti A/,
II/  priznať     Filozofickej fakulte KU v Ružomberku právo uvedené v časti B/. 


K bodu 6: - rozličné


1.  Termínované spôsobilosti fakúlt (151/01)

	Akreditačná komisia sa zaoberala stavom predloženia vyžiadaných materiálov od niektorých fakúlt v súvise s limitovaným priznaním spôsobilosti na výkon konkrétnych kvalifikačných úkonov (štátne skúšky, doktorandské štúdium, ...). Konštatovala, že nie všetky fakulty predložili požadované podklady. Závery k uvedenému príjme na ďalšom zasadnutí komisie.


2.  Návrh na zriadenie fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (202/01)

Uznesenie 17.6.1
	Akreditačná komisia schvaľuje V. Bužeka za predsedu pracovnej skupiny na vyjadrenie sa o projekte zriadenia Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a ukladá mu predložiť návrh na zloženie pracovnej skupiny na ďalšom zasadnutí.

							T: 1. 3. 2002
							Z: V. Bužek

3.  Žiadosť Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave na posúdenie spôsobilosti konať štátne skúšky v študijnom odbore masmediálne štúdie v špecializácii komunikácia vo verejnej správe (171/01)
Uznesenie 17.6.2
	Akreditačná komisia sa rozhodla, že predmetný projekt posúdi pracovná skupina zriadená ad hoc, za predsedu ktorej schvaľuje P. Návrata.

Akreditačná komisia ukladá P. Návratovi predložiť návrh na zloženie pracovnej skupiny.
T: 1. 3. 2002
Z: P. Návrat

4.  Žiadosť Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici o akreditáciu (180/01)
Uznesenie 17.6.3
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovnej skupiny na akreditáciu Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (pozri prílohu k uzneseniu).





Schválil:				

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


