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Zápisnica č. 19

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 21. - 24. 5. 2002 v Bardejove
_________________________________________________________________________________________________________________
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, M. Kupkovič, D. Levický, R. Midriak, P. Návrat, P. Palček, I. Šulla, M. Urban, Š. Vašek, J. Vladár
neprítomný: R. Holúbek – ospravedlnený 

2) Hostia: 
Martin Fronc – štátny tajomník MŠ SR
Libor Vozár – predseda RVŠ
Margita Kováčová – ÚIPŠ

3) Prizvaní:	- podľa prezenčnej listiny

Program: 

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Štátne skúšky - podľa návrhov
  3.  Rigorózne skúšky - podľa návrhov
  4.  Doktorandské štúdium - podľa návrhov
  5.  Habilitačné a inaugiračné konanie - podľa návrhov
  6.  A k r e d i t á c i e 
  1. Fakulta zdravotníctva a sociálnych štúdií PU Prešov (zriadenie)
  2. Fakulta biotechnológií a agropotravinárstva SPU Nitra (zriadenie)
  3. Filozofická fakulta UCM Trnava
  4. Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov UK Bratislava (zriadenie)
  7.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol L. Bukovský. 

K bodu 1:
Uznesenia termínované k 19. zasadnutiu AK (18.6.3; 18.6.6) sa splnili. V ďalšej časti tohto bodu podpredseda komisie informoval o liste predsedníctva komisie predsedovi vlády, v ktorom predsedníctvo vyjadrilo svoj postoj k návrhu na zloženie novej akreditačnej komisie. Predseda akreditačnej komisie informoval o poďakovaní exministra Milana Ftáčnika za spoluprácu.
Uznesenie 19.1.1. – doplnky a zmeny v uzneseniach 

1) K uzn. 16.3.7.1/B/ a C/1
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:
magisterské štúdium
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník ZŠ - jednopredmetové:
- matematika

Odôvodnenie:  Aprobačné predmety, v ktorých akreditačná komisia odporučí priznať právo konať štátne skúšky v jednopredmetovom štúdiu učiteľstva, sa dohodli na spoločnom stretnutí akreditačnej komisie s dekanmi fakúlt pripravujúcich učiteľov. Išlo prevažne o aprobačné predmety s umeleckým zameraním (hudobná výchova, výtvarná výchova ...). Zároveň treba dodať, že príprava učiteľov matematiky v aprobácii s iným predmetom je na hranici únosnosti. Fakulta disponuje slabým personálnym zázemím týchto odborníkov.

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:
konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium do skončenia školského roku 2005/2006
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - jednopredmetové:

- slovenský jazyk a literatúra

2) K uzn. 18.3.1/B/2
B/ ponechať právo konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-aka-demickú hodnosť vo vedných odboroch takto:

2.  Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (33/02)
	13-01-9	fyzická geografia a geoekológia
garanti:	prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.

		doc. RNDr. Jozef Minár, CSc.
		doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

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

Odôvodnenie:  Fakulta preukázala zabezpečenie generačnej kontinuity na pozícii druhého a tretieho garanta.

3) K uzn. 18.3.1/C
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

Akreditačná komisia mení svoje odporúčanie na ponechať .

Odôvodnenie:  Fakulta navrhla nového garanta, ktorým je prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

4) K uzn. 18.4.2/C/1
C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre  je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
inžinierske štúdium

	riadenie v poľnohospodárstve

v špecializácii:
- komerčný manažment

5) K uzn. 18.4.5
	Akreditačná komisia odporúča Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave orientovať sa na výchovu odborníkov v bakalárskom štúdiu, najmä v študijných odboroch ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo.

K bodu 2: - štátne skúšky
	Akreditačná komisia pred prerokovaním návrhov na štátne skúšky veľmi podrobne prediskutovala otázku týkajúcu sa prípravy odborníkov v zdravotníctve v nadväznosti na požiadavky Európskej únie a dospela k tomuto záveru:
Komisia je toho názoru, že na realizáciu požiadavky EU netreba zriaďovať fakulty, ale prípravu odborníkov je možné uskutočniť na existujúcich fakultách tam, kde sú na to vytvore-né primerané personálne a materiálne podmienky.

Uznesenie 19.2.1
	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.  Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
masmediálne štúdiá (Mgr.)			garant	prof. PhDr. Juraj Furdík, CSc.
Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

2.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (46/02; 23/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:	 			        garant ped.-psych. disc.	prof. PhDr. Michal Ričalka, CSc.
- etická výchova			garant	doc. PhDr. Daniela Fobelová, CSc.

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

	filozofia (Bc.)				garant	doc. PhDr. Ján Šlosiar, CSc.

v špecializácii:
- etika					garant	doc. PhDr. Pavel Fobel, CSc.
3.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (42/02; 139/01)
environmentálna ekológia (Bc.; Mgr.)
garant	prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
v špecializácii:
- environmentálna chémia		garant	doc. RNDr. Milan Melicherčík, CSc.

	matematika (Bc.)			garant	doc. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

v špecializácii:
- matematická štatistika a finančná matematika

4.  Stavebná fakulta TU v Košiciach (72/02)
realizácia stavieb (Bc.)		garant	prof. Ing Stanislav Kmeť, CSc.
pozemné stavby (Bc.)			garant	prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD.
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (Bc.)
garant	prof. Ing. Pavol Juhás, CSc.
	environmentalistika (Bc.)		garant	prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.


5.  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach (37/02)
získavanie a spracovanie surovín, informatizácia procesov (Ing.)
garant	prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.

6.  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene (34/02)
výrobná technika (Bc.)		garant	doc. Ing. Ján Marko, CSc.
integrovaný manažment (Bc.)	garant	doc. Ing. Peter Šugár, CSc.
inžinierstvo riadenia priemyslu (Ing.)
garant	prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
	v špecializácii:
	- technicko-výrobný manažment	garant	prof. Ing. Milan Danko, CSc.
	- manažérstvo rizika			garant	prof. Ing. Ján Zelený, CSc.
	- riadenie alternatívnej energetiky	garant	doc. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
	inžinierstvo strojov a zariadení (Ing.)

garant	prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
	v špecializácii:
	- lesná a mobilná technika		garant	prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
	- drevárske stroje a zariadenia	garant	doc. Ing. Milan Banský, CSc.
	- environmentálna technika a zariadenia
						garant	prof. Ing. Jaroslav Longauer, CSc.
	- riadiace systémy a zariadenia	garant	prof. Ing. Jozef Šuriansky, CSc.

7.  Filozofická fakulta UKF v Nitre (3/02; 5/02; 95/02)
masmediálne štúdiá (Mgr.)		garant	prof. PhDr. Eva Tučná, CSc.
v špecializácii:
- marketingová komunikácia		garant	doc. PhDr. Eva Fandelová, CSc.

	politológia (Bc.)			garant	doc. PhDr. Boris Zala, CSc.

v špecializácii:
- medzinárodné teritoriálne šúdiá	garant	doc. PhDr. Boris Zala, CSc.

	filozofia (Mgr.)			garant	prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

8.  Pedagogická fakulta UKF v Nitre (79/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:
			        garant ped.-psych. disc.	prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
- anglický jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Eva Malá, CSc.

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) jednopredmetové 

			        garant ped.-psych. disc.	prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
- pedagogika				garant	prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Poznámka: Akreditačná komisia limituje priznanie spôsobilosti iba na dokončenie štúdia študentov terajšieho posledného ročníka a odporúča fakulte neprijí-mať ďalších študentov.

9.  Fakulta sociálnych vied UKF v Nitre (48/02)
ošetrovateľstvo (Bc.)			garant	doc. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

10. Pedagogická fakulta UK v Bratislave (51/02)
učiteľstvo pre špeciálne školy (Mgr.) garant prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
v špecializácii:
- pedagogika psychosociálne narušených
					garant	prof. PhDr. Štefan Vašek, CSc.
11. Lekárska fakulta UK v Bratislave (73/02)
ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.)		garant	prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.
verejné zdravotníctvo	(Bc., Mgr.)	garant	prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.

12. Farmaceutická fakulta UK v Bratislave (69/02)
zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Bc.)
garant	doc. RNDr. Jozef Seginko, PhD.

13. Fakulta mechatroniky TnU v Trenčíne (70/02)
inžinierstvo kvality produkcie (Bc.)	garant	prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

14. Mechanizačná fakulta SPU v Nitre (100/01)
poľnohospodárska technika (Ing.)	garant	prof. Ing. Jaroslav Páltik, PhD.
v špecializácii:
- komunálne technické služby		garant	doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
- vývoj a skúšanie techniky		garant	doc. Ing. Ján Gaduš, PhD.
- servis a opravy techniky		garant	doc. Ing. Július Balog, CSc.
- doprava a manipulácia		garant	doc. Ing. Štefan Drabant, CSc.
- potravinárska technika		garant	doc. Ing. Rudolf Opáth, CSc.
- komerčné služby			garant	doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

	spoľahlivosť techniky (Ing.)		garant	prof. Ing. Jozef Balla, CSc.

v špecializácii:
- spoľahlivosť strojov a konštrukcií	garant	doc. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
- prevádzková spoľahlivosť strojov	garant	doc. Ing. Jozef Hrubec, CSc.

15. Národohospodárska fakulta EU v Bratislave (94/02)
verejná správa a regionálny rozvoj (Bc., Ing.)	
garant	prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
16. Fakulta financií UMB v Banskej Bystrici (174/01)
financie, bankovníctvo a investovanie (Bc., Ing.)
garant	prof. Ing. Juraj Nemec, PhD.
v špecializácii:
- účtovníctvo a auditorstvo		garant	doc. Ing. Zuzana Šuranová, PhD.
- aplikácia informačných technológií
					garant	prof. Ing. Igor Mokriš, CSc.

17. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline (47/02)
cestná doprava (Bc.)			garant	doc. Ing. Jozef Gnap, PhD.
v špecializácii:
- zasielateľstvo

18. Fakula prírodných vied ŽU v Žiline (76/02)
knižničná a informačná veda	(Bc.)	garant	prof. Ing. Milan Knovit, CSc.
v špecializácii:
- mediamatika				garant	prof. Ing. Milan Knovit, CSc.
- dokumentácia kultúrneho dedičstva
					garant	doc. PhDr. Dušan Katuščák, CSc.

	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:

		        garant ped.-psych. disc.	doc. PhDr. Peter Krbaťa, CSc.
- informatika				garant	prof. Ing. Dušan Marček, CSc.

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

1.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (191/01)
andragogika (Bc.)			garant	doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Poznámka: Ide o zmenu garanta.

2.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (68/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:
        garant ped.-psych. disc.	doc. PhDr. Eva Schnitzerová, CSc.
	- geografia				garant	prof. RNDr. Ján Koštálik, DrSc.

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

3.  Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov: 
  garant ped.-psych. disc.	doc. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
- francúzsky jazyk a literatúra	garant	doc. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
- nemecký jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Mária Papsonová, CSc.

	slavistika (Mgr.)			garant	prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.

história (Mgr.)			garant	prof. PhDr. Michal Danilák, CSc.
archivníctvo a pomocné vedy historické (Mgr.)
garant	prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.
	slovanská filológia (Mgr.)

v špecializácii:
- ruský jazyk a literatúra		garant	prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

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

4.  Pedagogická fakulta UK v Bratislave (51/02)
vychovávateľstvo (Mgr.)		garant	prof. PhDr. Božena Šupšáková, CSc.
vychovávateľstvo (Mgr.)
v špecializácii:
- pedagogika emocionálne a sociálne narušených
					garant	doc. PhDr. Jozef Pavlík, CSc.	
Poznámka:  Ide o zmenu garanta.

5.  Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (93/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:
		        garant ped.-psych. disc.	prof. PhDr. Július Kassa, CSc.
- telesná výchova			garant	prof. PaedDr. Roman Moravec, CSc.
	telesná výchova a šport (Mgr.)	garant	prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt


Poznámka:  Ide o zmenu garanta špecializácie v učiteľstve a odboru v druhom ŠO.

6.  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave (92/02)
financie, bankovníctvo a investovanie (Ing.)	
garant	prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Poznámka:  Ide o zmenu garanta.

7.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (68/02)
biológia (Mgr.)			garant	prof. MUDr. Eva Ahlersová, DrSc.

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

8.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (42/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii predmetov:
		        garant ped.-psych. disc.	prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.
- biológia				garant	doc. RNDr. Ján Gáper, CSc.

Poznámka:  Ide o zmenu garanta špecializácie.

9.  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici (182/01; 189/01) 
politológia (Bc.; Mgr.)		garant	prof. PhDr. Peter Kulašík, CSc.
medzinárodné vzťahy a diplomacia (Mgr.)	
garant	prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Poznámka:  Posúdenie sa uskutočnilo na základe personálnych zmien na fakulte.

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

1.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (42/02)
environmentálna ekológia (Bc.; Mgr.)
v špecializácii:
- ekochémia
Odôvodnenie:  Zmena názvu špecializácie.

2.  Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
masmediálna komunikácia (Mgr.)
Odôvodnenie:  Zmena názvu študijného odboru.

3.  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave (94/02)
národné hospodárstvo (Ing.)
v špecializácii:
- územná verejná správa a regionálny rozvoj
Odôvodnenie:  Transformácia špecializácie na študijný odbor.

4.  Pedagogická fakulta UKF v Nitre (79/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
v špecializácii:
- anglický jazyk
Odôvodnenie:  Spresnenie názvu študijného odboru.

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

1.  Mechanizačná fakulta SPU v Nitre (100/01)
poľnohospodárska technika (Ing.)
v špecializácii:
- investičná činnosť 
- vidiecke inžinierstvo 

Odôvodnenie:   Nevyhovujúca štruktúra študijného programu, vzhľadom na profil absolventa.

2.  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene (34/02)
informačné technológie v environmentalistike (Bc.) 
garant	doc. Ing. Mária Števulová, CSc.
Odôvodnenie:  Navrhovaná garantka, ani nikto z vyučujúcich na fakulte nie je vedecky ani pedagogicky v danom odbore činný. Akreditačná komisia považuje využitie výpočtovej techniky v procese vzdelávania v ktoromkoľvek odbo-re ako súčasť tohto procesu. Ak vysoká škola kladie zvýšený dôraz na využívanie informačných technológií, mala by to vyjadriť primerane v názve, napr. environmentalistika s orientáciou na využívanie informa-čných technológií v študijnom odbore environmentalistika.

3.  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (29/02)
ošetrovateľstvo (Bc.; Mgr.)		garant	prof. MUDr. Alexander Jurko, DrSc.

Odôvodnenie:   Akreditačná komisia opätovne posúdila spôsobilosť fakulty konať štátne skúšky v spomínanom študijnom odbore a konštatovala, že nenastali pod-statné zmeny, ktoré by boli dôvodom na zmenu pôvodného uznesenia z 18. zasadnutia AK (18.2.1/C/1).

4.  Lekárska fakulta UK v Bratislave (73/02)
manažment v zdravotníctve (Bc.; Mgr.)
garant	prof. MUDr. László Kovács, DrSc.
Odôvodnenie:   Študijný plán nezodpovedá profilu absolventa; absolvent nebude ani le-kár ani manažér. Akreditačná komisia sa domnieva, že Lekárska fakulta UK disponuje aj pracoviskami orientovanými na organizáciu zdravotníc-tva, takže predložený zámer môže byť po prepracovaní zmysluplný. AK odporúča Univerzite Komenského v Bratislave pripraviť nový projekt, aj s využitím potenciálu Fakulty managementu UK.

5.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave (66/01)
personálna a sociálna práca v priemyselnom podniku (Bc.)
garant	doc. PhDr. Viliam Končal, CSc.
Odôvodnenie:   Z navrhovaného projektu vyplýva disproporcia medzi predmetmi študij-ného plánu a profilom absolventa.

6.  Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (171/01)
masmediálne štúdie (Bc.; Mgr.)	garant	prof. Peter Rónai, akad. maliar
v špecializácii:
- komunikácia vo verejnej správe	garant	doc. Ing. Milan Jedlička, PhD.

Odôvodnenie:  Absentuje definovanie potrieb verejnej správy z hľadiska vedomostí, chýba kvantifikácia potrieb takýchto odborníkov. Projekt nerozlišuje pozíciu bakalára a magistra, čo v konečnom dôsledku vytvára dojem koncepčnej neujasnenosti navrhovaného štúdia. Navrhovaní garanti svojim vedeckým (umeleckým) a pedagogickým zameraním nezodpo-vedajú náplni navrhovaného študijného odboru resp. programu.  

K bodu 3: - rigorózne skúšky

Uznesenie 19.3.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  odporúča  MŠ SR:

A/ priznať právo  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore takto:

1.  Pedagogická fakulta PU v Prešove (37/01)
predškolská pedagogika (PaedDr.)	garant	prof. Ivan Šafranko, akad. maliar

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

2.  Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta PU v Prešove (134/01; 15/02)
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  (PaedDr.) v špecializácii:
- etická výchova			garant	prof. ThDr. František Tondra
Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

3.  Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
masmediálne štúdiá (PhDr.)	garant	prof. PhDr. Juraj Furdík, CSc.

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

4.  Filozofická fakulta UKF v Nitre (95/02)
filozofia (PhDr.)			garant	prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc.

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

Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
slavistika (PhDr.)			garant	prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.
história (PhDr.)			garant	prof. PhDr. Michal Danilák, CSc.
archivníctvo a pomocné vedy historické (PhDr.)
garant	prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.
	slovanská filológia (PhDr.)

v špecializácii:
- ruský jazyk a literatúra	garant	prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.

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

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

Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
masmediálna komunikácia (PhDr.)

Odôvodnenie:  Zmena názvu študijného odboru.

K bodu 4: - doktorandské štúdium

Uznesenie 19.4.1.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ 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.  Ekonomická fakulta TU v Košiciach (55/02)
	62-35-9	financie
garanti:	prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.

			doc. Ing. Edita Farkašová, CSc.
			doc. Ing. Tomáš Sabol, CSc.

2.  Fakulta špeciálnej techniky TnU v Trenčíne (6/02)
23-01-9	časti a mechanizmy strojov
garanti:	prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
			doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
			prof. Ing. Igor Barysz, CSc.

3.  Lesnícka fakulta TU vo Zvolene (59/02)
62-03-9	odvetvové a prierezové ekonomiky 
v špecializacii:
- ekonomika a manažment poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného
  hospodárstva
garanti:	prof. Ing. Ivan Kolenka, DrSc.
					doc. Ing. Ján Holécy, CSc.
					doc. Ing. Dominik Kubica, PhD.

4.  Filozofická fakulta KU v Ružomberku (57/02)
61-01-9	systematická filozofia
garanti:	prof. Dr. hab. Henryk Kiereś
			prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski
			prof. Dr. hab. Mária B.-Galkowska

5.  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (58/02)
75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii:
- teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
garanti:	prof. Dr. Marian Nowak
					doc. PhDr. Jiřina Vaňková
					doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.

			- teória vyučovania hudobnej výchovy
			garanti:	prof. Dr. hab. Krystyna Chalas
					doc. PhDr. Boris Banáry
					doc. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.

6.  Pedagogická fakulta UKF v Nitre (87/01)
75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii:
- teória vyučovania technických odborných predmetov
garanti:	prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
		doc. Ing. Arne Cako, CSc.
		doc. PhDr. Zoltán Pomšár, CSc.

B/ ponechať právo  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko–akademickú hodnosť vo vedných odboroch takto:
1.  Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
73-03-9	slovenský jazyk
garanti:	prof. PhDr. Jolana Nižníková, CSc.
		doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
		prof. PhDr. Juraj Furdík, CSc.
	73-09-9	slavistika – slovanské jazyky

garanti	:	prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.
		prof. PhDr. Michal Mikluš, CSc.
		doc. PhDr. Jozef Sipko, CSc.

	71-02-9	slovenské dejiny

garanti:	prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.
		doc. PhDr. Michal Otčenáš, CSc.
		doc. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek prvého garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

2.  Národohospodárska fakulta EU v Bratislave (92/02)
62-35-9	financie
garanti:	prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
		prof. Ing. Oto Sobek, CSc.
		doc. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
Poznámka:  Ide o zmenu hlavného garanta.

3.  Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach (197/01)
68-04-9	správne právo
garanti:	prof. JUDr. Michal Gašpar, CSc.
			prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
			doc. JUDr. Ján Kľučka, CSc.		Ústavný súd SR
Poznámka: Akreditačná komisia vzhľadom na vek prvého garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003. Neprijímať nových študentov.

4.  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici 
(182/01; 189/01)
67-07-9	teória politiky
garanti:	prof. PhDr. Peter Kulašík, CSc.
		doc. PhDr. František Briška, CSc.
		doc. PhDr. Peter Ingriš, CSc.

	67-21-9	medzinárodné vzťahy

garanti:	prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
		prof. JUDr. Ján Azud, CSc.
		doc. PhDr. Marta Zagoršeková, CSc.
Poznámka:  Posúdenie sa uskutočnilo na základe personálnych zmien na fakulte.

C/ nepriznať právo  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko–akademickú hodnosť vo vedných odboroch takto:

1.  Filozofická fakulta KU v Ružomberku (57/02)
73-03-9	slovenský jazyk
garanti:	prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.	FF UK Bratislava
		doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.	FF KU Ružomberok
		prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.		FF PU Prešov
Odôvodnenie:   Fakulta nedisponuje primeraným odborným zázemím z radov interných učiteľov resp. vedeckých pracovníkov fakulty a univerzity.

	81-23-9	teória a dejiny hudby

garanti:	prof. Dr. Ireneusz Pawlak
		doc. PhDr. Boris Banáry
		doc. ThLic. Igor Vajda, PhD.
Odôvodnenie:   Navrhovaný prvý garant je vo veku nad 65 rokov; doc. Banáry je garan-tom iného vedného odboru; nie je zabezpečená generačná kontinuita.

2.  Pedagogická fakulta KU v Ružomberku (58/02)
82-11-9	hudobné umenie
v špecializácii:
- hudobná interpretácia
	garanti:	prof. Ivan Sokol
			doc. Otília Hagarová
			doc. PhDr. Boris Banáry
Odôvodnenie:   Navrhovaný prvý a druhý garant je vo veku nad 65 rokov; doc. Banáry je garantom iného vedného odboru; nie je zabezpečená generačná kontinu-ita.

	75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

v špecializácii:
- teória vyučovania biológie
garanti:	prof. Dr. hab. Krystyna Chalas
		doc. RNDr. Nadežda Stolárová, CSc.
		prof. RNDr. Karol Hensel
Odôvodnenie:   Prvá garantka je navrhovaná vo viacerých vedných odboroch; materiál-no-technické vybavenie pracoviska je nedostačujúce ani na zabezpečenie výučby v riadnom pregraduálnom štúdiu.

	11-17-9	teória vyučovania matematiky

garanti:	doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
		prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
		doc. RNDr. Ferdinand Konôpka, CSc.
Odôvodnenie:   Navrhovaní garanti nepracujú v navrhovanom odbore; na tento odbor nie je ťažiskovo zameraná vedecká práca pracoviska.

3.  Filozofická fakulta UCM v Trnave (63/02)
71-06-9	etnológia
garanti:	prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
		prof. PhDr. Oskar Elschek, DrSc.
		PhDr. Viera Vilhanová – Pavliková, DrSc.
Odôvodnenie:   Prví dvaja navrhovaní garanti vysoko prekračujú vek 65 rokov; nie je za-bezpečená generačná kontinuita.

Uznesenie 19.4.1.2
	Akreditačná komisia vzhľadom na možnú likvidáciu spoločných odborových komisii (umožňu-je to dikcia § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 o VŠ) vyjadruje obavy o kvalitu a ďalší vývoj doktorandského štúdia.

K bodu 5: - habilitačné a inauguračné konanie

Uznesenie 19.5.1
	Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MŠ SR:

A/ priznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:

1.  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (33/02)
environmentalistika			garant 	prof. RNDr. Milan Kminiak, CSc.
geológia				garant	prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.
petrológia				garant	prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.
aplikovaná geofyzika			garant	prof. Ing. Ján Šefara, DrSc.
 Akreditačná komisia vzhľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

2.  Lekárska fakulta UK Bratislava (38/02)
anesteziológia a resuscitácia		garant	prof. MUDr. Pavol Šuška, CSc.

3.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (172/01)
	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy

v špecializácii:
- teória vyučovania hudobnej výchovy garant prof. PaedDr. Eva Michalová, CSc.

4.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (143/01)
teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii:
- teória vyučovania chémie		garant	prof. RNDr. Otto Tomeček, CSc.
- teória vyučovania fyziky		garant	prof. RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc.
- teória vyučovania geografie	garant	prof. RNDr. Jozef Mazúrek, CSc. 
 Akreditačná komisia vzľadom na vek garanta limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.
5.  Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici (119/01)
	dejiny štátu a práva			garant	prof. PhDr. Jaroslav Straka, DrSc.


6.  Podnikovohospodárska fakulta EU Bratislava so sídlom v Košiciach (35/02)
	ekonomika a manažment podniku	garant	prof. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD.


7.  Strojnícka fakulta ŽU v Žiline /17/02)
	energetické stroje a zariadenia	garant	prof. Ing. Vladimír Hlavňa, CSc.


8.  Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave (40/02)
zabezpečovacia technika		garant	prof. Ing. Karol Balog, PhD.

9.  Právnická fakulta TU v Trnave (67/02)
ústavné právo				garant	prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
obchodné právo			garant	prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
dejiny štátu apráva 			garant	prof. JUDr. Alexandra Krsková,CSc.

10. Fakulta humanistiky TU v Trnave (9/99)
systematická filozofia		garant	prof. Ing. Ján Letz, CSc.

11. Filozofická fakulta UKF v Nitre (94/01)
etnológia				garant	prof. PhDr. Ján Botík, CSc.

12. Pedagogická fakulta PU v Prešove (75/02)
teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii:
- teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
					garant	prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.

13.  Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave (36/02)
	medzinárodné vzťahy			garant	prof. Ing. Jaroslav Filip, CSc.


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

1.  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (33/02)
teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializácii:
- teória vyučovania chémie		garant	prof. RNDr. Peter Silný, CSc.
Poznámka: Ide o zmenu garanta.

	ložisková geológia, ekonomická geológia ◪

garant	prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc.
	mineralógia ◪				garant	prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.

fyzická geografia a geoekológia ◪	garant	prof. RNDr. Michal Zaťko, CSc.
	regionálna geografia ◪		garant	prof. RNDr. Ján Paulov, DrSc.
	kartografia a geoinformatika ◪	garant	prof. Jozef Krcho, DrSc.
	analytická chémia ◪			garant	prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc.
◪ Poznámka:  Akreditačná komisia vzhľadom na vek garantov limituje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2003.

2.  Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave (144/20)
	kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní

garant	prof. Ing. Michal Fendek, PhD.
Poznámka:  Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo v nadväznosti na poznámku z uznese-nia AK č. 13.6.7.


3.  Strojnícka fakulta STU v Bratislave (138/20)
strojárske technológie a materiály	garant	prof. Ing. Kamil Ružička, CSc.
hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
garant	prof. Ing. Martin Gančo, CSc.
	výrobné stroje s priemyselnými robotmi a manipulátormi

garant	prof. Ing. Aleš Krsek, CSc.
	stroje a zariadenia pre strojársku výrobu

garant	prof. Ing. Ladislav Javorčík, CSc.
	stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel

garant	prof. Ing. Karol Vavro, CSc.
	stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo

garant	prof. Ing. Juraj Bukoveczký, CSc.
	dopravná technika			garant	prof. Ing. Jaroslav Tichý, CSc.

prístrojová, informačná a automatizačná technika
garant	prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
	aplikovaná mechanika		garant	prof. Ing. Ondrej Zahorec, CSc.

časti a mechanizmy strojov		garant	prof. Ing. Štefan Král, CSc.
Poznámka:  Posúdenie kritérií sa uskutočnilo na základe uznesenia 17.4.2.

4.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (172/01)
	športová edukológia			garant	prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.

Poznámka:  Ide o zmenu garanta.

5.  Filozofická fakulta PU v Prešove (2/02)
slavistika – slovanské jazyky		garant	prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.
Poznámka:  Ide o zmenu garanta.

C/ odňať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:

1.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (143/01)
teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
v špecializáciách:
- fyzika
- geografia
- chémia
Odôvodnenie:   Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov.

2.  Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (172/01)
	hudobná veda


Odôvodnenie:   Nesúlad s ustanovením § 1 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov.

3.  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici(182/01)
teória politiky
Odôvodnenie:  Nedostačujúca úroveň kritérií. 

D/ nepriznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:

1.  Lesnícka fakulta TU vo Zvolene (22/02)
technika a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
Odôvodnenie:   Navrhovaný garant je vo veku nad 65 rokov a v odbore nepublikuje.

2.  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene (34/02)
inžinierstvo riadenia priemyslu
Odôvodnenie:  Nedostačujúca úroveň kritérií.

3.  Fakulta špeciálnej techniky TnU v Trenčíne (188/01)
	strojárske technológie a materiály

Odôvodnenie:   Nedostačujúca úroveň kritérií

4.  Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (13/02; 31/02)
environmentálna ekológia
v špecializácii:
- ekochémia
Odôvodnenie:  Fakulta požiadala o zmenu názvu špecializácie na názov "environmen-tálna chémia". Navrhovaný garant nepracuje v špecializácii s pôvodným ani zmeneným názvom, pracovisko sa v tejto disciplíne zatiaľ len rozvíja (aj s prispením staršieho profesora v tejto špecializácii), čo ale teraz ne-vytvára dostačujúci predpoklad na priznanie nových práv.

matematika
Odôvodnenie:  Kritériá na inauguráciu profesorov sú nepresne formulované a dajú sa interpretovať nejednoznačne.

Uznesenie 19.5.2
	Akreditačná komisia na svojom 15. zasadnutí rokovala okrem iného i o spôsobilosti vysokých škôl uskutočňovať habilitačne a inauguračné konanie. Posúdenie spôsobilosti sa uskutočnilo na základe prezretia inauguračných spisov už vymenovaných profesorov v ob-dobí rokov 1999 až 2001. V záujme objektívneho posúdenia si k niektorým spisom vyžiadala od vysokých škôl doplňujúce informácie a prerokovala kvalitu návrhov v pracovných skupinách. Na základe uvedeného komisia dospela k týmto záverom:

	za profesora sa vymenovali odborníci, ktorí v odbore nepublikovali, resp. pôsobili v inom odbore (ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo na FZaSP TU v Trnave),

neboli dodržané kritériá schválené vedeckými radami vysokých škôl (biochémia – UVL Košice, špeciálna biológia, teória vyučovania matematiky – FPV Nitra),
úroveň vedeckej  práce niektorých vymenovaných  profesorov je podpriemerná (napr. Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline),
	AK prerokovala správu pracovnej skupiny pre vedy o športe, ktorá posúdila návrhy vedeckých rád Prešovskej univerzity (2 návrhy) a Univerzity Mateja Bela (2 návrhy) na menovanie profesorov v odbore športová edukológia. AK žiada vedecké rady týchto univerzít, aby nepovažovali samotné splnenie minimálnych kritérií, ktoré sú príliš voľne definované, za postačujúci dôvod navrhnúť menovanie profesora. Splnenie minimálnych kritérií pri ich nedôslednom posudzovaní nezaručuje, že budúci profesor je medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou, ktorá vytvorila svoju vedeckú školu. Treba prísne dodržiavať zaradenie vedeckých prác do príslušnej kategórie (knižné publikácie, vedecké publikácie atď., dôsledne odlišovať príspevky vo vedeckých časopisoch od príspevkov v zborníkoch) a zvýšiť publikačnú činnosť vo vedeckých časopisoch, zvlášť medzi-národných. Uvedené konštatovania platia aj pre viaceré iné odbory a iné VŠ. AK žiada predsedov VR PU a VR UMB, aby ju oboznámili s mechanizmami kontroly zaradenia publikácií do správnej kategórie (PU už medzičasom určité opatrenia urobila). Kým sa tak nestane, AK odporúča vedeckým radám, aby sa nepodávali ďalšie návrhy na menovanie profesorov. 

Poznámka:
	Pri posudzovaní kvality habilitačných a inauguračných konaní sa jeden člen komisie stal účastníkom súdneho sporu. Podľa akreditačnej komisie je to dôsledok vyplývajúci z ne-znalosti postavenia a poslania komisie vo vysokoškolskom priestore. I napriek tomu akredi-tačná komisia v nadväznosti na § 17 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách žiada ministerstvo školstva o právnu ochranu a finančnú zábezpeku v prípadných súdnych sporoch.

K bodu 6: - a k r e d i t á c i e

Fakulta zdravotníctva a sociálnych štúdií PU v Prešove
(39/02 – zriadenie)
Uznesenie 19.6.1
A/	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 ná-vrhu na zriadenie Fakulty zdravotníctva a sociálnych štúdií PU v Prešove.

Odôvodnenie:   Akreditačná komisia registruje požiadavku Európskej únie (EU) týkajúcu sa zvýšenia kvalifikačného rastu zdravotníckeho personálu, ktorý umožní lepšie uplatnenie sa na európskom trhu práce. Komisia je toho názoru, že na reali-záciu požiadavky EU netreba zriaďovať fakulty, ale prípravu odborníkov je možné uskutočniť na existujúcich fakultách tam, kde sú na to vytvorené pri-merané personálne a materiálne podmienky.

B/	Akreditačná komisia na základe uvedeného a 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 priznať Filozofickej fakulte PU v Prešove  právo  konať štátne skúšky v študijných odboroch bakalárskeho štúdia:
	ošetrovateľstvo

pôrodná asistencia

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
(62/02 – zriadenie)
Uznesenie 19.6.2
A/	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 kladné stanovisko k návrhu na zriadenie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poĺnohospodárskej univer-zity v Nitre.

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta biotechnológie a potravi-nárstva Slovenskej poĺnohospodárskej univerzity v Nitre je spôsobilá: 

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
agropotravinárstvo
aplikovaná biológia

inžinierske štúdium
technológia potravín
v špecializácii:
- potraviny rastlinného pôvodu
- potraviny živočíšneho pôvodu
biotechnológia

2. konať štátne skúšky v študijných odboroch, do skončenia štúdia študentov 1. roč. terajšej Agronomickej fakulty SPU v Nitre:

inžinierske štúdium
aplikovaná biológia
technológia spracovania poľnohospodárskych produktov

Poznámka:  V návrhu na zriadenie fakulty sa tieto odbory inžinierskeho štúdia označujú ako "dobiehajúce". Študenti sa prijali pred uskutočnením reštrukturalizácie vzdelá-vania.
3. konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť vo vednom odbore:
	29-07-9 biotechnológia


4. uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
biotechnológia

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/  priznať Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poĺnohospodárskej univerzity v Nitre právo uvedené v časti B/,
II/ odňať   Agronomickej fakulte Slovenskej poĺnohospodárskej univerzity v Nitre právo uvedené v časti B/. 



Filozofická fakulta UCM Trnava
(147/01)
Uznesenie 19.6.3.1
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 Filozofickej fakulty UCM vTrnave:
1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
história 
	verejná správa 			 do 31. 8. 2003,  neprijímať študentov do 1. ročníka

magisterské štúdium
etnológia 				 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta
	filozofia 				 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta
	história				 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta
	slovenský jazyk a literatúra	 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta; neprijímať
študentov do 1. ročníka a riešiť štúdium študentov terajšieho 1. a 2. ročníka
veda, o jazyku, literatúre a kultúre
v špecializácii:
- ruský jazyk a literatúra		 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta; neprijímať
študentov do 1. ročníka a riešiť štúdium študentov terajšieho 1. a 2. ročníka
moderné jazyky a ich literatúra 
v špecializácii:
- anglický jazyk a literatúra	 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta; neprijímať
študentov do 1. ročníka a riešiť štúdium študentov terajšieho 1. a 2. ročníka
- nemecký jazyk a literatúra	 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta; neprijímať
študentov do 1. ročníka a riešiť štúdium študentov terajšieho 1. a 2. ročníka

2. konať rigorózne skúšky (PhDr.) v študijnom odbore:
	história 				 do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta


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 UCM v Trnave   je spôsobilá: 

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

magisterské štúdium
psychológia			 do 31. 8. 2003; neprijímať nových študentov; fakulta
 zabezpečí do komisie pre štátne skúšky profesora z inej vysokej školy.

učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii predmetov:
do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta
- náuka o spoločnosti
- dejepis
- psychológia			neprijímať študentov do 1. ročníka
- slovenský jazyk a literatúra	neprijímať študentov do 1. ročníka
- ruský jazyk a literatúra		neprijímať študentov do 1. ročníka
- anglický jazyk a literatúra
- nemecký jazyk a literatúra
- španielsky jazyk a literatúra	neprijímať študentov do 1. ročníka
	
2. konať rigorózne skúšky (PaedDr.) v študijnom odbore:
	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii:

do 31. 8. 2003; vzhľadom na vek garanta
- náuka o spoločnosti
- dejepis
- psychológia
- slovenský jazyk a literatúra
- ruský jazyk a literatúra
- anglický jazyk a literatúra
- nemecký jazyk a literatúra

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 UCM v Trnave nie je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium
politológia 
Odôvodnenie:   Neprimerané učebné osnovy, názvy niektorých kurzov sa nekryjú so sylaba-mi, nie je zrejmé, v čom sa odlišuje bakalárske a magisterské štúdium,  do-konca chýba študijný program pre 5. ročník.

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 UCM v Trnave právo uvedené v časti A/,
II/   priznať     Filozofickej fakulte UCM v Trnave právo uvedené v časti B/,
III/ nepriznať  Filozofickej fakulte UCM v Trnave právo uvedené v časti C/.

Uznesenie 19.6.3.2
	Akreditačná komisia konštatuje, že existencia dvoch vysokých škôl v Trnave pri súčasnom personálnom zabezpečení je už neudržateľná. Prevažna časť učiteľského zboru je vo veku nad 70 rokov a nie je zabezpečená generačná kontinuita. 	Majúc na zreteli kvalitu vysokých škôl v SR, akreditačná komisia opätovne odporúča MŠ SR vyvinúť všetko úsilie na zlúčenie obidvoch univerzít v Trnave. Odporúčame tiež akademickým obciam a vedeniam univerzít v Trnave, aby integrovali ľudské, technické a finančné zdroje s cieľom budovať jednu silnejšiu životaschopnú univerzitu v Trnave. K tomuto odporúčaniu nás vedie presved-čenie, že viaceré naše vysoké školy trpia nedostatkom kvalitných odborníkov, čo sa týka aj viacerých odborov na obidvoch univerzitách v Trnave. Spojením analogických katedier a fa-kúlt by sa nepochybne zvýšila kvalita vzdelávania a vedy na jedinej univerzite v Trnave.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
(202/01 – zriadenie)
Uznesenie 19.6.4
A/	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 kladné stanovisko k návr-hu na zriadenie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

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

konať štátne skúšky v študijných odboroch:

bakalárske štúdium
aplikovaná psychológia 
európske štúdiá a medzinárodné vzťahy
aplikovaná ekonómia a teritoriálne štúdiá

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:

priznať  Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave právo uvedené v časti B/. 

Fakulta zdravotníctva UMB v Banskej Bystrici
(74/02)
Uznesenie 19.6.5
Prerokovanie pôvodne dodaného a postupne doplňovaného návrhu sa uskutočnilo na stretnutí pracovnej skupiny AK s predkladateľmi návrhu v  Banskej Bystrici 22. apríla 2002. Pôvodne predložený  materiál zdôvodňujúci potrebu navrhovanej fakulty obsahoval čiastočný prehľad o študijných odboroch, štruktúre, personálnom, materiálno-technickom a finančnom zabezpečení budúcej fakulty. 
Akreditačná komisia na základe informácie predsedu pracovnej skupiny považuje predložený materiál za orientačný. UMB plánuje v budúcnosti predložiť definitívny návrh. Komisia vyjadruje želanie, aby definitívny návrh prihliadal na potreby zdravotníctva a na reálne možnosti UMB.

K bodu 7: - r o z l i č n é

1. Diplomové koncerty a štátne skúšky na FMU AU v Banskej Bystrici
Akreditačná komisia po akreditácii Fakulty múzických umení AU v Banskej Bystrici limitovala priznanie spôsobilosti konať štátne skúšky do 31. 8. 2002. Fakulta súhlasila s tým, aby prví absolventi končiaci štúdium v školskom roku 2001/2002 vykonali štátnu skúšku pred komisiou, ktorej zloženie zostaví fakulta v spolupráci s akreditačnou komisiou. Po vykonaní štátnej skúšky akreditačná komisia opätovne prehodnotí spôsobilosť fakulty konať štátne skúšky.
Uznesenie 19.7.1
Akreditačná komisia konštatuje, že vedenie fakulty neoznámilo v riadnom čase termíny diplomových koncertov, resp. pri menovaní členov skúšobných komisií pre štátne skúšky sa neobrátilo na akreditačnú komisiu so žiadosťou o doplnenie o nezávislých odbor-níkov. Akreditačná komisia považuje takýto postup zo strany fakulty za porušenie dohody prijatej pri akreditácii fakulty.

2. Informácie o zahraničných aktivitách akreditačnej komisie
L. Bukovský, P. Návrat a M. Urban informovali o zapájaní sa komisie do činnosti v medzinárodných štruktúrach (IQAAHE, CEE subnetwork INQAAHE, ENQA). Z informácií vyplynulo, že medzinárodné inštitúcie budú kvalitu štúdia na vysokých školách a na to nadväzujúce vzájomné uznávanie dokladov o štúdiu v jednotlivých krajinách posudzovať na základe metaakreditácii evalvačných a akreditačných agentúr týchto krajín.   L. Bukovský ďalej informoval, že 27. a 28. mája 2002 sa zúčastní rokovania Valného zhromaždenia ENQA, kde sa bude posudzovať i prihláška slovenskej akreditačnej komisie za riadneho člena.

3. Poďakovanie za prácu v akreditačnej komisii
	Štátny tajomník ministerstva školstva Martin Fronc a predseda Rady vysokých škôl SR Libor Vozár v diskusii počas rokovania vyjadrili uznanie členom komisie za ich prínos do procesu sledovania a posudzovania kvality vedeckej, umeleckej a vzdelávacej práce vysokých škôl a poďakovali im za vynaložené úsilie.






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

