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Zápisnica č. 18

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 20. - 22. 3. 2002 v Nitre
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

2) Hostia: 
Milan Ftáčnik – minister školstva
Martin Fronc – štátny tajomník MŠ SR
Peter Mederly – gen. riad. sekcie VŠ MŠ SR
Miroslav Liška – predseda akreditačnej komisie Českej republiky
Václav Vinš – tajomník akreditačnej komisie Českej republiky
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.  A k r e d i t á c i e 
  1. Mechanizačná fakulta SPU Nitra
  2. Fakulta ekonominky a manažmentu SPU Nitra
  3. Agronomická fakulta SPU Nitra
  4. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
  5. Vysoká škola ekonomicko-právnych vzťahov Nitra (zriadenie)
  6. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava
  7. Teologická fakulta TU Trnava so sídlom v Bratislave
  8. Pedagogická fakulta PU Prešov
  9. Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica
10. Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica
11. Filologická fakulta UMB Banská Bystrica
  5.  Stretnutie s predstaviteľmi akreditačnej komisie Českej republiky
  6.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol L. Bukovský. 

K bodu 1:
Uznesenia termínované k 18. zasadnutiu AK (17.6.1; 17.6.2) sa splnili.

Uznesenie 18.1.1
	Akreditačná komisia schvaľuje pracovné skupiny na: 
	posúdenie spôsobilosti Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave konať štátne skúšky v študijnom odbore masmediálne štúdie v špecializácii komunikácia vo verejnej správe (171/01) (pozri prílohu k bodu 1),
na vyjadrenie sa o projekte zriadenia Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (202/01) (pozri prílohu k bodu 1).


K bodu 2: - štátne skúšky
Uznesenie 18.2.1.
	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.  Stavebná fakulta ŽU v Žiline (25/02)
realizácia dopravných stavieb (Bc., Ing.) 	
						garant prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

2.  Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline (157/01; 160/01)
požiarna ochrana (Bc., Ing.)		garant	prof. Ing. Pavol Poledňák, CSc.
občianska bezpečnosť (Bc., Ing.)	garant	prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
v špecializácii:
- bezpečnostný manažment		garant	doc. Marián Mesároš, CSc.

3.  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline (47/02)
poštová a telekomunikačná prevádzka (Bc.) 
garant prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
v špecializácii: 
- ekonomika pošty a telekomunikácií	    garant prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
- technológia pošty a telekomunikácií   garant prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.

	cestná doprava (Bc.)			garant	prof. Ing. Pavel Surovec, PhD.

v špecializácii: 
- prevádzka a ekonomika		garant	doc. Ing. Jozef Gnap, CSc.
- dopravné inžinierstvo		garant	prof. Ing. Pavel Surovec, PhD.

	vodná doprava (Bc.)			garant	prof. Ing. Josef Kříž, PhD.

v špecializácii:
- prevádzka a ekonomika
manažment a ekonomika podniku (Ing.)
garant	prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
4.  Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove (170/01)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:			        garant ped.-psych. disc.	prof. ThDr. Pavel Aleš
- etická výchova			garant	prof. ThDr. Milan Gerka

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov: 

     garant ped.-psych. disc.	prof. ThDr. Pavel Aleš 
- náboženská výchova			garant	doc. ThDr. Peter Kormaník, CSc.

5.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (61/01; 23/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) jednopredmetové:				        garant ped.-psych. disc.	prof. PhDr. Michal Ričalka, CSc.
- výtvarná výchova			garant	doc. Miroslav Brooš, akad. mal.
- telesná výchova			garant	doc. PaedDr. Karol Görner, CSc.

Poznámka:  Akreditačná komisia limituje priznanie spôsobilosti (telesná výchova) do 31. 8. 2004, do skončenia štúdia terajších študentov. Akreditačná komisia žiada fakultu, aby neprijímala ďalších uchádzačov.

6.  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnU v Trenčíne (14/02)
	verejná správa	(Ing.) 			garant	prof. Ing. Jozef Benčo, PhD.


7.  Fakulta múzických umení AU v Banskej Bystrici (18/02)
	hudobné umenie (Mgr.)

v špecializácii:
- hra na dychový nástroj – hoboj	garant	Mgr. art. Igor Fábera
				     – trombón 	garant	Mgr. art. Albert Hrubovčák

Poznámka:  Priznanie spôsobilosti sa limituje len na štátne skúšky podľa uznesenia AK č. 13.6.1.1.

8.  Fakulta prírodných vied UCM v Trnave (30/02)
chémia	 (Mgr.)				garant	prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc.
v špecializácii:
biotechnológie			garant	prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.

Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek obidvoch garantov limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

9.  Fakulta špeciálnej techniky TnU v Trenčíne (188/01)
	inžinierstvo strojov a zariadení (Bc., Ing.)

garant	prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.

10. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (142/01)
environmentálna ekológia (Bc.)	garant	prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
v špecializácii:
- muzeológia				garant	doc. Ing. Ivan Herčko, CSc.

11. Filozofická fakulta UKF v Nitre (4/02)
translatológia (Mgr.)			garant	prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
v špecializácii:
	- anglický jazyk a kultúra		garant	doc. PhDr. Edita Gromová, CSc.
	- nemecký jazyk a kultúra		garant	doc. PhDr. František Koli, CSc.
	- ruský jazyk a kultúra		garant	doc. PhDr. Jana Sokolová, CSc.

12. Fakulta prírodných vied ŽU v Žiline (61/02)
učiteľstvo odborných umeleckých predmetov (Mgr.) v predmete:
- hudobná výchova – hra na nástroj	garant	odborného predmetu HaTF VŠMU
						garant ped.-psych. disc.:
							doc. PhDr. Peter Krbaťa, CSc.

Poznámka:  Akreditačná komisia vzľadom na zmluvu o spolupráci medzi FPV ŽU v Žiline a HaTF VŠMU v Bratislave limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2004.

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

1.  Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (35/02)
ekonomika podniku (Bc.)		garant	prof. Ing. Elvíra Dudinská, PhD.
ekonomika a manažment podniku (Ing.)
garant	prof. Ing. Elvíra Dudinská, PhD.

2.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (143/01)
geografia a kartografia (Mgr.)	garant	prof. RNDr. Oliver Bašovský, DrSc.
v špecializácii:
- geografické informačné systémy

Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta odboru limituje spôsobilosť fakulty do 31. 8. 2003 a žiada fakultu, aby neprijímala ďalších uchádzačov na štúdium.

3.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice (196/01)
environmentálna ekológia (Bc.) garant doc. RNDr. Igor Hudec, CSc.

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

1.  Pedagogická fakulta KU Ružomberok (29/02)
ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.)
Odôvodnenie: 	1. Navrhovaný študijný program ani v bakalárskom ani v magisterskom štúdiu nie je v súlade s poslaním fakulty.
	2.  Nie je zabezpečená kvalita štúdia – prednášatelia teoretického základu (napr. biológia, anatómia, fyziológia), ani klinických predmetov ošetro-vateľstva nie sú zamestnancami fakulty.



2.  Fakulta prírodných vied UKF v Nitre (177/01)
geografia a verejná správa (Bc.)	garant	doc. RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc.
Odôvodnenie:  Štruktúra predmetov je nevyvážená. Predmety z verejnej správy sú poddimenzované a v niektorých prípadoch obsadené nekvalifikovane. Anotácie predmetov sú vypracované povrchne. Personálne vybavenie pracoviska je pomerne slabé (dvaja docenti, jeden externý profesor vo veku 70 rokov, dvaja odborní asistenti s vedeckou hodnosťou a 9 bez vedeckej hodnosti.

3.  Fakulta Financií UMB v Banskej Bystrici (174/01)
financie, bankovníctvo a investovanie (Ing.)
 garant prof. Ing. Milan Majcher, CSc.
	v špecializácii:
	- účtovníctvo a auditorstvo		garant	doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD.
	- informačné technológie		garant	prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.
Odôvodnenie:  Vysoký vek navrhovaného garanta študijného odboru.

Uznesenie 18.2.2
	Akreditačná komisia na základe prepracovaných študijných programov súhlasí s reoganizáciou vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte ŽU v Žiline, ktorá spočíva v transformácii paralélneho bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v existujúcich študijných odboroch na sériové (24/02).

Uznesenie 18.2.3
Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ a § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MV SR priznať právo  konať štátne skúšky v študijnom odbore takto:

Akadémia policajného zboru Bratislava (7/02)
·	bezpečnostné služby (Bc., Mgr.)		garant	prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
v špecializácii:
- väzenská a justičná stráž		garant	plk. doc. PhDr. Robert Chalka, CSc.

Uznesenie 18.2.4
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 ponechať právo  konať štátne skúšky v študijnom odbore takto:

Fakulta logistiky VA Liptovský Mikuláš (192/01)
ekonomika armády			garant	prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
v špecializácii:
- finančno-ekonomické zabezpečenie	garant	doc. RSDr. Ladislav Lašček, CSc.
- tylové služby				garant	doc. Ing. Martin Petruf, PhD.
Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta študijného odboru a pripravované zmeny vo vojenskom vysokoškolskom štúdiu limituje spôsobilosť fakulty do 31. 8. 2003.

K bodu 3: - doktorandské štúdium
Uznesenie 18.3.1
	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, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko–aka-demickú hodnosť vo vedných odboroch takto:

1.  Fakulta priemyselných technológií TnU Trenčín (8/02))
·	28-11-9	technológia makromolekulových látok
garanti:	prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
		doc. Ing. Eva Sroková, CSc.
		doc. Ing. Ivan Chodák, DrSc.		Ústav polymérov SAV

Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003 a žiada fakultu neprijímať nových študentov.

2.  Filozofická fakulta UK v Bratislave (200/01)
	81-23-9	teória a dejiny hudby
garanti:	prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, CSc.

		prof. PhDr. Naďa Hrčková, CSc.
		Doc. PhDr. Marta Hulková, CSc.

3.  Filozofická fakulta PU v Prešove (60/01)
	81-27-9	teória a dejiny divadla
garanti:	prof. PhDr. Karol Horák, CSc.

		prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.
		doc. PhDr. Božena Čahojová, CSc.		ČaBF VŠMU Bratislava

4.  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU Zvolen (34/02)
23-45-9	bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce
garanti:	prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
		prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc.
		doc. Ing. Jozef Viglasky, CSc.

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

1.  Lekárska fakulta UK Bratislava (201/01)
51-01-9	hygiena
garanti:	prof. MUDr. Lubica Ághová, CSc. 
doc. MUDr. Tatiana Nosková, CSc.
		doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

Poznámka:  Ide o zmenu na pozíci tretieho garanta.

2.  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (33/02)
	14-03-9	analytická chémia
garanti:	prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc.

		doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc.
		Doc. RNDr. Imrich Zelenský, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

	12-04-9	ložisková geológia, ekonomická geológia
garanti:	prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.

		doc. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.
		doc. RNDr. Peter Reichwalder, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

	12-07-9	mineralógia
garanti:	prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

		doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.
		doc. RNDr. Martin Chovan, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

	13-01-9	fyzická geografia a geoekológia
garanti:	prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.

		doc. RNDr. Ľudovít Mičian, DrSc.
		doc. RNDr. Jozef Jablonský, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003 a žiada fakultu neprijímať nových študentov.

	13-03-9	regionálna geografia
garanti:	prof. RNDr. Ján Paulov, DrSc.

		doc. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
		doc. RNDr. Anton Bezák, DrSc.	- Geografický ústav SAV

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

	13-05-9	kartografia a geoinformatika
garanti:	prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.

		doc. Ing. Jozef Čerňanský, CSc.
		doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

3.  Právnická fakulta UK v Bratislave (159/01)
	68-08-9	trestné právo
garanti:	prof. JUDr. Eugen Husár, DrSc.

		doc. JUDr. Vladimír Čečot, CSc.
		doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003 a žiada fakultu neprijímať nových študentov.

4.  Právnická fakulta TU v Trnave (131/01)
68-17-9	občianske právo
garanti:	prof. JUDr. Ján Lazar, DrSc.
		doc. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
		doc. JUDr. Anna Halušková, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

5.  Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (132/01; 119/01)
68-12-9	obchodné právo
garanti:	prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
		doc. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
		doc. JUDr. Zoltán Valentovič, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003 a žiada fakultu neprijímať nových študentov.

	68-01-9	dejiny štátu a práva

garanti:	prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc.
		prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc.
		doc. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek hlavného garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003 a žiada fakultu neprijímať nových študentov.

6.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (191/01)
	74-03-9	športová edukológia
garanti:	prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

		doc. PaedDr. Karol Görner, CSc.
		doc. PaedDr. Ivan Čilík, CSc.

Poznámka:  Zmena garantov.

C/ odňať právo  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-aka-demickú hodnosť vo vedných odboroch takto:

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava ( 33/02)
15-25-9	pedológia
Odôvodnenie:  Garant vysoko prekračuje vek 65 rokov a nie je zabezpečená generačná kontinuita.

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

Strojnícka fakulta TU v Košiciach (198/01)
	62-90-9	podnikový manažment
Odôvodnenie:   Navrhovaný hlavný garant nie je z daného ani príbuzného odboru.


K bodu 4: - a k r e d i t á c i e

Mechanizačná fakulta SPU Nitra
(100/01)
Uznesenie 18.4.1
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre:
1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
poľnohospodárska technika
v špecializácii:
- servis a opravy techniky

inžinierske štúdium
	technika a mechanizácia potravinárskej výroby

poľnohospodárska technika ☼
spoľahlivosť techniky ☼

☼ Poznámka:  Akreditačná komisia neposudzovala navrhované špecializácie v rámci študijného odboru z dôvodu ich neprerokovania v stálych pracovných skupinách; zároveň konštatuje, že názvy špecializácií sú nepriliehavé.

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
	41-15-9	technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
poľnohospodárska technika
spoľahlivosť techniky
technika a mechanizácia potravinárskej výroby
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 Mechanizačná fakulty SPU v Nitre   je spôsobilá: 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

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   Mechanizačnej fakulte SPU v Nitre právo uvedené v časti A/,
II/    priznať      Mechanizačnej fakulte SPU v Nitre právo uvedené v časti B/.

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra
(101/01)
Uznesenie 18.4.2
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 Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
ekonomika poľnohospodárstva

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hod-nosti vo vednom odbore:
	62-03-9	odvetvové a prierezové ekonomiky

v špecializácii:
ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

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 ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre  nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
riadenie v poľnohospodárstve
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu študijného odboru o špecializácie.

inžinierske štúdium
ekonomika poľnohospodárstva
riadenie v poľnohospodárstve
medzinárodný obchod
Odôvodnenie:  Spresnenie názvov študijných odborov o špecializácie.
2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu odboru.

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 ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre  je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
riadenie v poľnohospodárstve
v špecializácii:
- podnikový manažment
- komerčný manažment
- krízový manažment

	prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov

manažment životného prostredia a regionálny rozvoj
medzinárodný obchod
majster odbornej výchovy

inžinierske štúdium
ekonomika poľnohospodárstva
v špecializácii:
- ekonomika podnikov
- financie v poľnohospodárstve
- účtovníctvo a auditorstvo
- podnikanie a právo v poľnohospodárstve
- regionálny rozvoj (do 31. 8. 2005)

	riadenie v poľnohospodárstve

v špecializácii:
- podnikový manažment
- kvantitatívny manažment a aplikácie informatiky
- krízový manažment

	medzinárodný obchod

v špecializácii:
- medzinárodný agrárny obchod a colný dohľad
- komunikácia v medzinárodnom agrárnom obchode

	prevádzka a ekonomika agropotravinárskych podnikov

manažment životného prostredia a regionálny rozvoj

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hod-nosti vo vednom odbore:
	62-70-9	riadenie a ekonomika podnikov

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
odvetvové a prierezové ekonomiky
v špecializácii:
ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

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 ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre právo uvedené v časti A/,
II/    odňať        Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre právo uvedené v časti B/,
III/  priznať      Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre právo uvedené v časti C/. 

Agronomická fakulta SPU Nitra
(99/01)
Uznesenie 18.4.3.1
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Agronomickej fakulty SPU v Nitre:

1. konať štátne skúšky do skončenia štúdia študentov terajšieho 1. ročníka v študijných odboroch:
inžinierske štúdium
fytotechnika	
aplikovaná biológia				
zootechnika			  
vedecká výživa ľudí		
technológia spracovania poľnohospodárskych produktov

2. konať štátne skúšky v študijných odboroch
bakalárske štúdium: 
·	agropotravinárstvo
·	aplikovaná biológia
·	udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
·	všeobecné poľnohospodárstvo
·	výživa ľudí

inžinierske štúdium:
·	biotechnológie
·	manažment rastlinnej výroby 
v špecializácii:
- manažment a ekonomika rastlinnej výroby
- poľnohospodárstvo marginálnych oblastí
- šľachtenie a semenárstvo
- výživa rastlín

·	manažment živočíšnej výroby 
v špecializácii:
- manažment a ekonomika živočíšnej výroby
- šľachtenie zvierat a reprodukcia
- špeciálne odvetvia živočíšnej výroby
- výživa zvierat a krmivárstvo

·	ochrana rastlín
·	technológia potravín 
v špecializácii:
- potraviny rastlinného pôvodu
- potraviny živočíšneho pôvodu

·	udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
·	všeobecné poľnohospodárstvo
·	výživa ľudí

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademickú hod-nosť vo vedných odboroch:
	15-03-9	genetika

29-07-9	biotechnológia
41-01-9	všeobecná rastlinná výroba
41-02-9	špeciálna rastlinná výroba
41-03-9	agrochémia a výživa rastlín
41-04-9	všeobecná zootechnika
	41-05-9	špeciálna zootechnika
	41-31-9	fyziológia plodín a drevín

41-97-9	ochrana rastlín

4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
	všeobecná rastlinná výroba

špeciálna rastlinná výroba
ochrana rastlín
aplikovaná biológia
všeobecná zootechnika
špeciálna zootechnika
genetika
agrochémia a výživa rastlín

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 Agronomická fakulta SPU v Nitre nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v jednotlivých špecializáciách študijných odborov:
v bakalárskom štúdiu:
·	manažment rastlinnej výroby ◑
v špecializácii:
- manažment a ekonomika rastlinnej výroby
- poľnohospodárstvo marginálnych oblastí
- šľachtenie a semenárstvo
- výživa rastlín

·	manažment živočíšnej výroby ◑
v špecializácii:
- manažment a ekonomika živočíšnej výroby
- šľachtenie zvierat a reprodukcia
- špeciálne odvetvia živočíšnej výroby
- výživa zvierat a krmivárstvo

◑ Odôvodnenie:  Fakulta žiadala bakalárske štúdium len v odboroch a nie v ich špecializá-ciách.

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
	biochémia a biotechnológia ◪

fyziológia plodín ◪

◪ Odôvodnenie:  Spresnenie názvu odboru podľa súčasnej nomenklatúry.

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 Agronomická fakulta SPU v Nitre je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	manažment rastlinnej výroby 
·	manažment živočíšnej výroby 

inžinierske štúdium:
·	agroenvironmentalistika

2. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
	biotechnológia

fyziológia plodín a drevín

D/ Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b) nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredi-tačnej komisii v znení neskorších predpisov o 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 Agronomickej fakulte SPU v Nitre právo uvedené v časti A/, 
II/   odňať      Agronomickej fakulte SPU v Nitre právo uvedené v časti B/,
III/ priznať    Agronomickej fakulte SPU v Nitre právo uvedené v časti C/.

Uznesenie 18.4.3.2
Akreditačná komisia podľa § 17 ods. 2 písm. a/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých ško-lách 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 návr-hu na zmenu názvu Agronomickej fakulty SPU v Nitre na Fakultu agrobiológie a potravino-vých zdrojov SPU v Nitre z týchto dôvodov:
Navrhovaný názov fakulty nekopíruje presne obsah činností a aktivít súvisiacich so zabezpečením vzdelávacích procesov uskutočňovaných na fakulte. Doterajší názov sa stal medzinárodne uznávanou značkou kvality tejto fakulty.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra
(102/01)
Uznesenie 18.4.4
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 záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
záhradníctvo
krajinné inžinierstvo
záhradná a krajinná architektúra
krajinné plánovanie a tvorba krajiny

inžinierske štúdium
	záhradníctvo

krajinné inžinierstvo
záhradná a krajinná architektúra
krajinné plánovanie a tvorba krajiny

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	41-42-9	záhradníctvo

41-96-9	krajinné inžinierstvo

3. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
záhradníctvo
krajinné inžinierstvo
záhradná a krajinná architektúra

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 záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre právo uvedené 
v časti A/,

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava
(103/01)
Uznesenie 18.4.5
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 zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave a jej detašovaných pracovísk v Spišskej Novej Vsi, Dolnom Kubíne, Žakovciach, Modre, Bratislave a Nairobi:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
	verejné zdravotníctvo

sociálna práca
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
laboratórne vyšetrovaci metódy

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

sociálna práca (PhDr.)
ošetrovateľstvo a rehabilitácia (PhDr.)
laboratórne vyšetrovaci metódy (RNDr.)

3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	51-43-9	verejné zdravotníctvo

75-61-9	sociálna práca
51-38-9	ošetrovateľstvo

4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
verejné zdravotníctvo
sociálna práca
ošetrovateľstvo 
laboratórne vyšetrovaci metódy
Poznámka:  Akreditačná komisia pozitívne hodnotí zvýšenie požiadaviek v kritériách fakulty na habilitačné a inauguračné konanie. V budúcnosti by sa však na fakulte malo dovoliť habilitovať alebo inaugurovať len tým odborníkom, ktorí sú v príslušnom alebo príbuznom odbore vedecky a pedagogicky činní.

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 zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
verejné zdravotníctvo 
v špecializácii:
- zdravotnícky manažment
- kontrola infekcií
- zdravie pri práci

	sociálna práca

v špecializácii:
- misijná a charitatívna práca
- sociálna politika a sociálne poradenstvo - do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov

	ošetrovateľstvo a rehabilitácia

v špecializácii:
- fyzioterapia a liečebná rehabilitácia

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 zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave právo uvedené v časti A/,
II/ priznať  Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave právo uvedené v časti B/. 

Teologická fakulta TU Trnava
(104/01)
Uznesenie 18.4.6
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 Teologickej fakulty TU v Trnave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
	katolícka teológia

kresťanská filozofia

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  Teologická fakulta TU v Trnave   nie je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo náboženskej výchovy pre II. stupeň ZŠ
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu študijného odboru.

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 Teologická fakulta TU v Trnave       je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
kresťanská filozofia
formácia a vedenie spoločenstiev

magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ v kombinácii predmetov:
- náboženská výchova (katolícka)

2. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
	61-01-9	systematická filozofia

61-61-9	katolícka teológia

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

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

Vysoká škola ekonomicko-právnych vzťahov Nitra
(169/20- zriadenie)
Uznesenie 18.5.7
Akreditačná komisia podľa § 17 ods. 2 písm. a/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých ško-lách 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 návr-hu na zriadenie Vysokej školy ekonomicko-právnych vzťahov v Nitre z týchto dôvodov:

	Profil absolventa nie je dostačujúco definovaný a nie je jasné jeho uplatnenie.

Profilové predmety nie sú garantované odborníkmi z príslušného odboru.
Hlavný garant nie je v príslušnom študijnom odbore pedagogicky ani vedecky činný.
Skladba predmetov pregraduálneho štúdia nezodpovedá obsahu štátnych škúšok.
 
Pedagogická fakulta PU v Prešove
(37/01)
Uznesenie 18.4.8.1
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 PU v Prešove:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
	predškolská pedagogika

učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ

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


3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodno-sti vo vednom odbore:
	75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

v špecializácii:                            
- teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl

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 PU v Prešove nie je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ so špecializáciou:
- hudobná výchova
- výtvarná výchova
- telesná výchova
- školský logopéd

Odôvodnenie:   Prvé tri špecializácie sú súčasťou študijného odboru učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ, školský logopéd je súčasťou študijného odboru špeciálna pedagogika.

	špeciálna pedagogika

Odôvodnenie:   Zmena študijného odboru na špecializáciu v rámci študijného odboru učiteľ-stvo pre špeciálne školy.

	učiteľstvo pre špeciálne školy

v špecializácii:
- psychopédia (pedagogika mentálne postihnutých)
Odôvodnenie:  Ide o spresnenie názvu špecializácie 

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 PU v Prešove  je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
predškolská pedagogika 
učiteľstvo pre špeciálne školy 
v špecializácii:
- pedagogika emocionálne a sociálne narušených
- pedagogika mentálne postihnutých

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 PU v Prešove právo uvedené v časti A/,
II/    odňať       Pedagogickej fakulte PU v Prešove právo uvedené v časti B/,
III/  priznať     Pedagogickej fakulte PU v Prešove právo uvedené v časti C/. 

Uznesenie 18.4.8.2
	Akreditačná komisia podporuje iniciatívu rektora PU v Prešove implementovať do príslušných právnych noriem ustanovenie umožňujúce prípravu učiteľov spôsobilých vyučo-vať cudzí jazyk už od prvého ročníka základnej školy.

Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica
(172/20)
Uznesenie 18.4.9
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 výtvarných umení AU v Banskej Bystrici  je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
voľné umenie
v špecializácii:
- maľba
- grafika
- sochárstvo
- fotografia a video

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

Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica
(54/20)
Uznesenie 18.4.10.1
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 na Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici nedošlo ku kvalitatívnej zmene v porovnaní so stavom pri ostatnej neúspešnej akreditácii v roku 1999.

Odôvodnenie:   Fakulta nemá ujasnenú štruktúru a formy štúdia jednotlivých študijných od-borov a ich špecializácií. Jednotlivé katedry nie sú dobudované personálne ani materiálno-technicky. Štruktúra pedagogických pracovníkov fakulty je nejasná a nedokladovateľná. Nie je zrejmé kto, v akom rozsahu a na akej úrovni bude zabezpečovať napĺňanie študijných plánov. Garanti študijných špecializácií nespĺňajú požadované predpoklady.

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:

nepriznať   Fakulte dramatických umení AU v Banskej Bystrici žiadne právo. 

Uznesenie 18.4.10.2
	Akreditačná komisia odporúča ministerstvu školstva, aby požiadalo vysoké školy, ktoré poskytujú toto vzdelanie, o umožnenie študentom dokončiť štúdium na týchto vysokých školách.

Filologická fakulta UMB Banská Bystrica
(180/01)
Uznesenie 18.4.11
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 Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
prekladateľstvo a tlmočníctvo
v špecializácii:
- bieloruský jazyk a kultúra	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- bulharský jazyk a kultúra
- poľský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- ruský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- ukrajinský jazyk a kultúra

magisterské štúdium
	slovenský jazyk a literatúra	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  Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici  je spôsobilá:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium
prekladateľstvo a tlmočníctvo
v špecializácii:
- anglický jazyk a kultúra
- nemecký jazyk a kultúra
- arabsky jazyk a kultúra
- maďarský jazyk a kultúra
- bieloruský jazyk a kultúra	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- bulharský jazyk a kultúra
- chorvátsky jazyk a kultúra	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- poľský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- ruský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- srbský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- ukrajinský jazyk a kultúra
- francúzsky jazyk a kultúra
- španielsky jazyk a kultúra	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- taliansky jazyk a kultúra

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

v špecializácii:
- anglický jazyk a kultúra
- nemecký jazyk a kultúra
- arabsky jazyk a kultúra
- maďarský jazyk a kultúra
- bieloruský jazyk a kultúra	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- bulharský jazyk a kultúra
- poľský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- ruský jazyk a kultúra		do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- ukrajinský jazyk a kultúra
- francúzsky jazyk a kultúra
- španielsky jazyk a kultúra	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov
- taliansky jazyk a kultúra

	slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)	do 31. 8. 2003; vek garanta nad 65 rokov


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   Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici  právo uvedené v časti A/,
II/  priznať      Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici  právo uvedené v časti B/. 

K bodu 5: 
	Zasadnutia akreditačnej komisie sa na pozvanie predsedu AK SR zúčastnili i predseda akreditačnej komisie Českej republiky pán prof. Miroslav Liška a tajomník akreditačnej ko-misie pán doc. Václav Vinš. Za ich prítomnosti sa diskutovalo o spôsobe práce českej komisie v nadväznosti na súčasne platnú legislatívu, ako aj o aktuálnych problémoch vysokého škol-stva v Českej republike.

K bodu 6: - r o z l i č n é

1.  Návrh projektu na zriadenie Fakulty zdravotníctva a sociálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove (39/02)
Uznesenie 18.6.1
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovnej skupiny na vyjadrenie sa o pro-jekte zriadenia Fakulty zdravotníctva a sociálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove (pozri prílohu k uzn.).

2.  Návrh zástupcov akreditačnej komisie na rokovanie s hodnotiacou komisiou Úradu TAIEX Európskej komisie (54/02)
Uznesenie 18.6.2
	Akreditačná komisia schvaľuje V. Bauera a I. Šullu do príslušných komisii na rokovanie s hodnotiacou komisiou Úradu TAIEX Európskej komisie.

3.  Stav a úroveň vzdelávania na vysokých školách z pohľadu akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR (50/02)
	Predseda akreditačnej komisie informoval o žiadosti predsedníčky Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, predložiť na rokovanie výboru informáciu o stave a úrovni vzdelávania na vysokých školách (za akademické roky 2000/2001 a 2001/2002) z pohľadu komisie. V súvise s uvedeným požiadal predseda komisie o prijatie u predsedu vlády SR.

Uznesenie 18.6.3
	Akreditačná komisia ukladá predsedníctvu vypracovať informáciu o stave a úrovni vzdelávania na vysokých školách (za akademické roky 2000/2001 a 2001/2002) z pohľadu komisie, pričom sa pri vypracovaní informácie treba opierať o správu o činnosti AK za dvoj-ročné obdobie, ktorú vláda zobrala na vedomie.

							T: do 26. 4. 2002
							Z: L. Bukovský

4.  Návrh projektu na zriadenie Fakulty biotechnológií a agropotravinárstva SPU v Nitre (62/02)
Uznesenie 18.6.4
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovnej skupiny na vyjadrenie sa o pro-jekte zriadenia Fakulty biotechnológií a agropotravinárstva SPU v Nitre (pozri prílohu k uzn.).

5.  Žiadosť ministra školstva o spresnenie uznesení (153/20; 36/01)
Uznesenie 18.6.5
	Akreditačná prerokovala a schválila opravu uznesení 16.3.4 a 16.3.7.1 (pozri prílohu).

6.  Diskusia s vedením ministerstva školstva
	Na zasadnutí komisie sa za vedenie ministerstva školstva zúčastnili minister Milan Ftáčnik, štátny tajomník Martin Fronc a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Mederly. Diskutovalo sa o:
	účasti akreditačnej komisie v medzinárodných inštitúciách (ENQA; INQAAHE) a s tým spojenými poplatkami,

návrhu nariadenia vlády SR o akreditačnej komisii,
kritériách, ktoré sa budú používať pri posudzovaní spôsobilosti (§ 82 ods. 8),
štúdiu v učiteľských študijných odboroch a ich diferenciácii, ktorú akreditačná komisia považuje za opodstatnenú a ministerstvo prisľúbilo o nej uvažovať pri tvorbe sústavy študijných odborov.

Predstavitelia vedenia ministerstva požiadali akreditačnú komisiu o uskutočnenie minimálne jedného zasadnutia, na ktorom sa prerokujú žiadosti vysokých škôl a fakúlt, ktoré sa doručia na sekretariát komisie do 31. 3. 2002. Prerokovanie sa uskutoční podľa doteraz platných legislatívnych predpisov.

Uznesenie 18.6.6
Akreditačná komisia ukladá  
	členom komisie predložiť pripomienky k návrhu nariadenia vlády SR o akre-ditačnej komisii, individuálne na ministerstvo školstva – T: do 5. 4. 2002,

predsedníctvu vypracovať návrh kritérií, ktoré sa budú používať pri posudzovaní spôsobilosti (§ 82 ods. 8) – T: 3. 5. 2002;	 Z: L. Bukovský.

7.  Návrh projektu na zriadenie Fakulty zdravotníctva UMB v Banskej Bystrici (74/02)
Uznesenie 18.6.7
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovnej skupiny na vyjadrenie sa o pro-jekte zriadenia Fakulty zdravotníctva UMB v Banskej Bystrici (pozri prílohu k uzn.).




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


