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Zápisnica č. 5

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 9.  - 10. 12. 1999 v Herľanoch
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

neprítomní: I. Gschwendt, M. Kupkovič, 

2) Hostia: 
J. Boroška	- podpredseda RVŠ
A. Putala 	- ÚIPŠ

Program: 

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Zásady na posudzovanie spôsobilostí fakúlt, vysokých škôl a externých vzdelávacích ustanovizní konať:
a) štátne skúšky, rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch
b) doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác vo vedných odboroch 
c) habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch
3.	Doplnenie stálych pracovných skupín AK
4.	Schválenie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt v 1. polroku 2000
5.	Plán akreditácii na 2. polrok 2000
  6.  Hodnotenie vysokých škôl a fakúlt (evalvácia) 
  7.  Štátne skúšky - podľa návrhov
  8.  Rigorózne skúšky - podľa návrhov
  9.  Doktorandské štúdium - podľa návrhov
10.  Habilitačné a inauguračné konanie - podľa návrhov
11.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol L. Bukovský.


K bodu 1:
	Uznesenia termínované k 5. zasadnutiu sa plnili takto:
-	splnené: 4.3.1a/, 4.5.1, 4.10.2, 4.11.1, 4.11.3;
-	ostáva v platnosti: 4.3.1b/.


K bodu 2:
	Akreditačná komisia sa opätovne zaoberala zásadami na posudzovanie spôsobilostí jednotlivých kvalitatívnych aktivít vysokých škôl, fakúlt a externých vzdelávacích ustanovizní. 

Uznesenie 5.2.1
	Akreditačná komisia schvaľuje zásady na posudzovanie spôsobilostí jednotlivých kvalitatívnych aktivít vysokých škôl, fakúlt a externých vzdelávacích ustanovizní (pozri prílohu k bodu 2) a bude podľa nich postupovať vo svojej ďalšej činnosti.

K bodu 3:
	Na základe uznesení 4.3.1a/  a  4.11.1 predložili členovia AK návrh na doplnenie pracovných skupín AK takto: (pozri prílohu k bodu 3).

Uznesenie 5.3.1
	Akreditačná komisia schvaľuje doplnenie stálych pracovných skupín AK v predloženom znení.

K bodu 4:

A/ Schválenie pracovných skupín AK na akreditáciu fakúlt v prvom polroku 2000.

	Návrh na zloženie pracovných skupín AK na akreditáciu fakúlt v prvom polroku 2000 predložili predsedovia pracovných skupín (členovia AK) takto: (pozri prílohu k bodu 4).

Uznesenie 5.4.1
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovných skupín AK na akreditáciu fakúlt v prvom polroku 2000 v predloženom znení.

B/ Akreditačná komisia prerokovala žiadosť o vyjadrenie sa o projekte zriadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku.(151/99-AK)

Uznesenie 5.4.2
	Akreditačná komisia schvaľuje pracovnú skupinu na vyjadrenie sa o projekte zriadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku (pozri prílohu k bodu 4).

C/  Akreditačná komisia prerokovala žiadosť dekana Katecheticko-pedagogickej fakulty ŽU v Žiline so sídlom v Ružomberku o akreditáciu fakulty.(168/99-AK)

Uznesenie 5.4.3
	Akreditačná komisia schvaľuje zaradenie akreditácie Katecheticko-pedagogickej fakulty ŽU v Žiline so sídlom v Ružomberku v prvom polroku 2000. Akreditáciu fakulty uskutoční pracovná skupina pod vedením J. Jaraba, ktorá je určená i na vyjadrenie sa o projekte zriadenia Katolíckej univerzity v Ružomberku.

K bodu 5: 

A/  Akreditačná komisia prerokovala plán akreditácií na druhý polrok 2000.

Uznesenie 5.5.1
	Akreditačná komisia schvaľuje plán akreditácií fakúlt na druhý polrok 2000 a predsedov pracovných skupín AK takto:

III. zasadnutie – október					predseda PS AK

1. Filozofická fakulta UK Bratislava  			J. Vladár
2. Prírodovedecká fakulta UK  Bratislava 			V. Bauer
3. Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava		V. Bužek	
4. Fakulta managementu UK Bratislava 			M. Kupkovič
5. Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 			M. Urban
6. Filozofická fakulta PU Prešov 				J. Vladár
7. Ekonomická fakulta TU Košice 				J. Benčo
8. Fakulta výrobných technológií TU Košice		P. Palček

IV. zasadnutie – december					predseda PS AK

1. Stavebná fakulta ŽU Žilina				I. Gschwendt
2. Strojnícka fakulta ŽU Žilina				V. Janeček
3. Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina			D. Levický
4. Fakulta prevádzky a ekon. dopr. a spojov ŽU Žilina 	M. Kupkovič
5. Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina			P. Návrat

Uznesenie 5.5.2
	Akreditačná komisia ukladá predsedom pracovných skupín predložiť návrh na zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt podľa schváleného plánu akreditácií.

						T: 21. 2. 2000
						Z: v texte
K bodu 6:
	Akreditačná komisia opätovne prerokovala materiál o hodnotení vysokých škôl a konštatovala, že vysoké školy poskytli len málo pripomienok, ktoré je možné použiť na dopracovanie predloženého materiálu.

Uznesenie 5.6.1
A/	Akreditačná komisia schvaľuje materiál evalvácia a zaistenie kvality vzdelávacej a vedeckej práce fakúlt a vysokých škôl s pripomienkami a ukladá pracovnej skupine AK dopracovať materiál o pripomienky.
								T: 14. 1. 2000 
								Z: M. Urban

B/	Akreditačná komisia ukladá predsedovi AK distribuovať materiál na fakulty (VŠ) za účelom zberu dát, ktoré sa vyhodnotia v spolupráci s ÚIPŠ a budú podkladom na zaradenie fakúlt do jednotlivých kvalitatívnych úrovní.
								T: 31. 1. 2000
								Z: L. Bukovský
K bodu 7: - štátne skúšky

Uznesenie 5.7.1
	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.  Pedagogická fakulta UK Bratislava 
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
							garant prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
	v špecializáciách:
	- nemecký jazyk a literatúra	(20/99-AK)	garant	doc. PhDr. Lívia Adamcová, CSc.
	- španielsky jazyk a literatúra (38/99-AK)	garant	prof. PhDr. Ladislav Trup, CSc.
	- taliansky jazyk a literatúra * (39/99-AK)	garant prof. PhDr. Mikuláš Pažitka, CSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na vek garanta, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2000 a odporúča fakulte neprijímať uchádzačov do prvého ročníka.

2.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice (74/99-AK)
·	matematika (Bc.)	garant		prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
·	chémia (Bc.)		 - “ -		prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

3.  Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (149/99-AK)
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) *
					garant 		prof. PhDr. Pavol Ferko, DrSc.
v špecializácii:
- ekológia			garant		doc. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na vek garanta pedagogicko-psychologických diciplín, podmieňuje priznanie spôsobilosti do termínu najbližšej akreditácie fakulty (31. 5. 2000).

4.  Filozofická fakulta UKF Nitra 
·	folkloristika (Mgr.) (114/99-AK)	garant	prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
·	žurnalistika (Mgr.) (115/99-AK)	garant	prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc.
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) * (117/99-AK)
				garant		prof. PhDr. Rudolf  Štepanovič, DrSc.
v špecializácii:
- katechetika			garant		doc.RNDr.Th.Lic. Jozef Michajlov, DrSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na vek garanta pedagogicko-psychologických diciplín, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2000.

5.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (66/99-AK)
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) 
				garant		prof. Ing. Michal Šefara, CSc.
v špecializáciách:
- anglický jazyk a literatúra*	garant		doc. Miroslava Fabianová, CSc.
- nemecký jazyk a literatúra*	garant		doc. Oľga Hvozdyak, DrSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na nevyjasnenosť pracovného pomeru garantiek, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2000.

6.  Pedagogická fakulta TU Trnava (158/99-AK)
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) *
					garant	 	prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc.
v špecializácii:
- anglický jazyk a literatúra	garant		doc. PhDr. František Kočiš, CSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na vek garantov, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2000.

7.  Fakulta prírodných vied UCM Trnava (150/99-AK)
·	aplikovaná matematika (Bc.) * garant	prof. RNDr. Ing. Jozef Oboňa, CSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na vek garanta ako aj jeho zameranie, ktoré je len v čiastočnej zhode s odborom štúdia, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2000.

8.  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice 
·	elektroenergetika (Bc., Ing.)	(104/99-AK)	garant	prof. Ing. Karol Marton, DrSc.
·	elektrické pohony (Bc., Ing.)	(105/99-AK)	garant	prof. Ing. Jaroslav Timko, CSc.

9.  Strojnícka fakulta TU Košice (57/99-AK)
·	mechatronika (Ing.)		garant 		prof. Ing. Ivan Góts, PhD.

10. Strojnícka fakulta ŽU Žilina (111/99-AK)
·	technika prostredia (Bc.)	garant		doc. RNDr. Milan Malcho, CSc.

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

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice 
·	energetické a silnoprúdové inžinierstvo (Bc., Ing.) (104/99-AK, 105/99-AK) k 31. 8. 2000.
Odôvodnenie:  Fakulte sa odporúča priznať právo konať štátne skúšky v dvoch študijných odboroch, ktoré vznikli rozdelením tohto študijného odboru.

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

1.  Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove (106/99-AK)
·	stroje a zariadenia pre chemický, potravinársky a spotrebný priemysel (Ing.)
Odôvodnenie:  1/ chýba vyjadrenie vedeckej rady FVT TU,
2/ názvy niektorých predmetov (napr. difúzne procesy a zariadenia I, II) nezodpovedajú obsahu anotácii,
3/ niektoré predmety nesúvisia so študijným odborom (napr. prevádzka a údržba automobilov),
4/ jeden pedagóg garantuje široké spektrum predmetov (napr. prof. Ragan garantuje 6 predmetov s rozdielným obsahom),
5/ viac ako 50 % predmetov je garantovaných pedagógmi bez vedecko-a-kademickej hodnosti.

2.  Fakulta financií UMB Banská Bystrica (90/98-AK)
·	hospodárska informatika (Ing.)
Odôvodnenie:  1/ pracovisko nevykazuje vedeckovýskumnú aktivitu korešpondujúcu s navrhovaným študijným odborom,
2/ rozsah a hĺbka pokrytia jadra informatických predmetov, ktoré majú napĺňať každý informatický študijný odbor, je nedostačujúca.

Uznesenie 5.7.2
Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ a § 30 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MO SR:
priznať právo  konať štátne skúšky v študijných odboroch takto:

Fakulta protivzdušnej obrany VA Liptovský Mikuláš (14/99-AK)
·	manažment systémov PVO (Ing.)	garant	pplk. prof. Ing. Milan Sopóci, CSc.

v špecializáciách:
- manažment protilietadlových raketových systémov
						garant	pplk. prof. Ing. Milan Sopóci, CSc.
- manažment prieskumných systémov	garant	plk. doc. Ing. Milan Vatral, CSc.

·	špeciálne elektrotechnické systémy (Ing.)
						garant	prof. Ing. Zdeněk Kus, CSc.
v špecializáciách:
- navádzacie systémy mobilných PLRK	garant	pplk. doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.
- navádzacie systémy stacionárnych PLRK
						garant	plk. doc. Ing. Štefan Jagerčík, CSc.
- navadzacie systémy viackanálových PLRK
						garant	prof. Ing. Zdeněk Kus, CSc.
- rádiolokačná technika			garant	plk. doc. Ing. Štefan Špirko, CSc.
- systémy rádiotechnického prieskumu	garant	plk. doc. Ing. Jozef Jakub, CSc.
- systémy rádioelektronického boja	garant	pplk. doc. Ing. Ján Kurty, PhD.
- systémy technického zabezpečenia PVO – stacionárne a viackanálové
						garant	plk. doc. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
- systémy technického zabezpečenia PVO – mobilné a viackanálové
						garant	plk. doc. Ing. Zdislav Exnar, CSc. 
- rádioelektronika				garant	doc. Ing. Petr Malý, CSc.

Uznesenie 5.7.3
	Akreditačná komisia v súvislosti so zavádzaním uceleného bakalárskeho štúdia a nadväzujúceho magisterského (inžinierskeho) štúdia transformáciou 5-ročného magisterského (inžinierskeho) štúdia, i na ďalších fakultách, zdôrazňuje, že bakalárske štúdium musí mať svoj profil absolventa a že študijný program ho musí naplniť tak, aby sa študentom vytvorila možnosť pripraviť sa na uplatnenie v praxi.

K bodu 8: - rigorózne skúšky

Uznesenie 5.8.1
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 v študijných odboroch takto:

1.  Pedagogická fakulta UK Bratislava 
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) 
							garant prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
	v špecializáciách:
	- nemecký jazyk a literatúra	(20/99-AK)	garant	doc. PhDr. Lívia Adamcová, CSc.
	- španielsky jazyk a literatúra (38/99-AK)	garant	prof. PhDr. Ladislav Trup, CSc.
	- taliansky jazyk a literatúra * (39/99-AK)	garant prof. PhDr. Mikuláš Pažitka, CSc.
	* Akreditačná komisia, vzľadom na vek garanta, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 8. 2000.

2.  Fakulta prírodných vied UKF Nitra (148/99-AK)
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) 
						garant prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc.
	v špecializáciách:
	- matematika				garant	doc. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
	- biológia				garant	doc. Ing. Alojz Marenčík, CSc.
	- ekológia				garant	prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.
	- fyzika					garant	doc. RNDr. Libor Vozár, CSc.
	- geografia				garant	doc. RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc.
	- chémia				garant	prof. Ing. Ondrej Kyseľ, CSc.
	- informatika				garant	doc. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.

3.  Filozofická fakulta UKF Nitra 
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.) (118/99-AK)
						garant prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc.
	v špecializáciách:
	- filozofia				garant	doc. PhDr. Emil Dragúň, CSc.
	- etika					garant	PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
	- história				garant	doc. Janka Hečková, CSc.
	- maďarský jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Bartolomej Révész, CSc.
	- ruský jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Erika Ondrejčeková, CSc.
	- anglický jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
	- slovenský jazyk a literatúra		garant	doc. PhDr. Jana Nemcová, CSc.
	- nemecký jazyk *			garant	doc. PhDr. Vincent Šabík, CSc.
	- taliansky jazyk *			garant	doc. PhDr. Pavol Koprda, CSc.
	- estetika				garant	doc. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.
* Akreditačná komisia odporúča fakulte spresniť názov špecializácie na “ ... jazyk a literatúra”.
·	kulturológia (PhDr.) 			garant	prof. PhDr. Tibor Žilka, CSc.
·	folkloristika (PhDr.) (114/99-AK)	garant	prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.
·	žurnalistika (PhDr.) (115/99-AK)	garant	prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc.

Uznesenie 5.8.2
	Akreditačná komisia podmieňuje priznanie spôsobilosti konať rigorózne skúšky na UKF v Nitre zriadením pracoviska na zabezpečovanie pedagogicko-psychologických disciplín s celouniverzitnou pôsobnosťou do 31. 8. 2000.

K bodu 9: - doktorandské štúdium

Uznesenie 5.9.1
	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 vo vedných odboroch takto:

1.  Fakulta prírodných vied ŽU Žilina (44/99-AK)
11-14-9	aplikovaná matematika*
garanti:	prof. RNDr. Pavol Marušiak, DrSc.		FPV ŽU Žilina
		prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc.		FPV ŽU Žilina
		doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc.	FPV ŽU Žilina
* Akreditačná komisia odporúča priznať fakulte právo do 31. 12. 2002. Priznanie spôsobilosti po tomto termíne podmieňuje preukázaním adekvátneho výskumu a jeho výsledkov v aplikovanej matematike.

2.  Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (159/99-AK)
11-04-9	matematická analýza
garanti:	prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.		FPV UMB B. Bystrica
		doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.		FPV UMB B. Bystrica
		doc. RNDr. Ľubomír Snoha, CSc.		FPV UMB B. Bystrica

3.  Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava (78/99-AK)
11-14-9	aplikovaná matematika
garanti:	doc. RNDr. Milan Medveď, DrSc.		MFF UK Bratislava
		doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc.	MFF UK Bratislava
		doc. RNDr. Ferdinand Gliviak, CSc.		MFF UK Bratislava

4.  Filozofická fakulta UK Bratislava (8/99-AK)
71-02-9	slovenské dejiny
garanti: 	prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.		FF UK Bratislava
		prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.		FF UK Bratislava
		doc. PhDr. Roman Holec, CSc.		FF UK Bratislava

5.  Filozofická fakulta UKF Nitra (116/99-AK)	
73-03-9	slovenský jazyk
garanti:	prof. PhDr. Ema Krošláková, CSc.		FF UKF Nitra
		doc. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.		FF UKF Nitra
		prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.			FF UKF Nitra

6.  Chemickotechnologická fakulta STU Bratislava (174/98-AK)
25-11-9	aplikovaná informatika *
garanti: 	prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.	ChTF STU Bratislava
		doc. RNDr. Jiří Pospíchal, CSc.		ChTF STU Bratislava
		doc. RNDr. Michal Šabo, CSc.		ChTF STU Bratislava
* Akreditačná komisia odporúča, aby sa na STU v Bratislave zriadilo spoločné pracovisko rozvíjajúce vedný odbor informatiku.

B/ ponechať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch i po zmene personálnych garancií takto:

1.  Farmaceutická fakulta UK Bratislava (144/99-AK)
15-10-9	mikrobiológia
garanti: 	prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.	FaF UK Bratislava
		doc. RNDr. Marián Bukovský, CSc.		FaF UK Bratislava
		doc. RNDr. Jan Trupl, CSc.			NOÚ SAV Bratislava

52-06-9	sociálna farmácia - lekárenstvo
garanti: 	prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc.		FaF UK Bratislava
		doc. RNDr. Ján Majtás, CSc.			FaF UK Bratislava
		doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.	FaF UK Bratislava

52-16-9	klinická farmácia *
garanti: 	prof. RNDr. Vladimír Špringer, CSc.	FaF UK Bratislava
		doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.	FaF UK Bratislava
		doc. RNDr. Silvia Szucsová, CSc.		SPAM Bratislava
* Akreditačná komisia, vzľadom na vek hlavného garanta, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 12. 2000.

2.  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava (113/99-AK)
51-05-9	vnútorné choroby
garanti: 	prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.		SPAM Bratislava
		doc. MUDr. Milan Pavlovič, CSc.		SPAM Bratislava
		doc. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.		SPAM Bratislava

C/ odňať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch takto:

Strojnícka fakulta ŽU Žilina (44/99-AK)
11-14-9	aplikovaná matematika
Odôvodnenie:  Garanti prešli do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok na Fakultu prírodných vied ŽU v Žiline.
  
D/ nepriznať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch takto:

1.  Filozofická fakulta UKF Nitra (115/99-AK)
72-01-9	teória a dejiny žurnalistiky
Odôvodnenie: Fakulta nedisponuje požadovaným množstvom vedecko-pedagogického potenciálu potrebného na zabepečenie doktorandského štúdia.

2.  Lekárska fakulta UK Bratislava (45/99-AK)
51-49-9	anesteziológia a resuscitácia
Odôvodnenie: Navrhovaný hlavný garant, prof. J. Breza, je hlavným garantom špecializácie urológia v rámci vedného odboru chirurgia.

3.  Fakulta humanistiky TU Trnava
61-02-9	dejiny filozofie (11/99-AK)
Odôvodnenie: Navrhovaný garant vysoko prekračuje vek 65 rokov. Druhý garant je hlavným garantom vo vednom odbore 61-01-9 systematická filozofia. Na fakulte nie je zabezpečená generačná kontinuita.

		dejiny umenia a kultúry (35/99-AK)
Odôvodnenie:  Navrhovaný vedný odbor nie je obsiahnutý v prílohe vyhlášky MŠ SR č. 131/97 Z. z. o doktorandskom štúdiu.

Uznesenie 5.9.2
Akreditačná komisia podľa § 5 ods. 5 písm. b/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 15 ods. 1 písm. g/ a h/   a § 30 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča  MO SR:

priznať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:

Fakulta logistiky VA Liptovský Mikuláš (108/99-AK)
91-10-9	vojenská logistika
garanti:	prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.		FL VA L. Mikuláš
		plk. doc. Ing. Martin Petruf, CSc.		FL VA L. Mikuláš
		plk. doc. PhDr. Ladislav Lašček, CSc.	FL VA L. MIkuláš



K bodu 10: - habilitačné a inauguračné konanie

Uznesenie 5.10.1
	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.  Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice 
·	elektroenergetika 	(104/99-AK)	garant	prof. Ing. Karol Marton, DrSc.
·	elektrické pohony 	(105/99-AK)	garant	prof. Ing. Jaroslav Timko, CSc.

2.  Fakulta prírodných vied UKF Nitra (101/99-AK)
·	environmentalistika *			garant		prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc.
* Akreditačná komisia, vzhľadom na vek garanta, podmieňuje priznanie spôsobilosti do 31. 12. 2000.

B/ odnať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov      v odboroch takto:

Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice 
·	energetické a silnoprúdové inžinierstvo (104/99-AK, 105/99-AK)  k  1. 1. 2000.
Odôvodnenie:  Fakulte sa odporúča priznať právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v dvoch odboroch, ktoré vznikli rozdelením tohto odboru.

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

1.  Fakulta humanistiky TU Trnava (10/99-AK)
·	odvetvové sociológie
Odôvodnenie:  Fakulta nemá v navrhovanom odbore priznané právo konať štátne skúšky ani doktorandské štúdium a dizertačné skúšky, čo znamená, že nespĺňa požiadavky § 1 ods. 1 a § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov v znení neskorších predpisov.

2.  Fakulta prírodných vied UKF Nitra (101/99-AK)
·	fyzikálna chémia
Odôvodnenie:  Nízke kritériá fakulty na habilitačné a inauguračné konania. Akreditačná komisia odporúča fakulte prispôsobiť svoje kritériá kritériám platným v príbuzných chemických odboroch na CHTF STU v Bratislave a Prír. F UK v Bratislave. AK nespochybňuje kvality navrhovaného garanta a zároveň oceňuje a podporuje úsilie fakulty dobudovať katedru chémie.  

3.  Fakulta priemyselných technológií TU Trenčín so sídlom v Púchove (150/98-AK)
·	anorganické technológie a materiály
Odôvodnenie:  Nízke kritériá fakulty na habilitačné a inauguračné konania. Akreditačná komisia odporúča fakulte prispôsobiť svoje kritériá kritériám platným v príbuzných chemických odboroch na CHTF STU v Bratislave a Prír. F UK v Bratislave. AK nespochybňuje garanta, ani kompetentnosť pracoviska.  
 
4.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov 
·	antropológia (146/99-AK)
Odôvodnenie: Kritériá na habilitačné a inauguračné konania Prešovskej univerzity nemajú bližšie špecifikované požiadavky na monografie, vysokoškolské učebnice a vysokoškolské učebné texty týkajúce sa napr. spoluautorstva, počtu strán resp. počtu AH ... V porovnaní s kritériami Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pre prírodné vedy sú kritériá PU v Prešove v niektorých rozhodujúcich položkách menej náročné. Napríklad vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch vykazujú len 60 %, resp. 50 % z požiadaviek na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore biológia. V prípade citácii v zahraničných časopisoch a zborníkoch je to len 33 %, resp. 28 % v odbore biológia.

·	fyzická geografia a geoekológia (27/99-AK)
Odôvodnenie: Kritériá na habilitačné a inauguračné konania Prešovskej univerzity nemajú bližšie špecifikované požiadavky na monografie, vysokoškolské učebnice a vysokoškolské učebné texty týkajúce sa napr. spoluautorstva, počtu strán resp. počtu AH ... V porovnaní s kritériami Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pre prírodné vedy sú kritériá PU v Prešove v niektorých rozhodujúcich položkách menej náročné. Napríklad vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch vykazujú len 60 %, resp. 62,5 % z požiadaviek na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore geografia. V prípade citácii v zahraničných časopisoch a zborníkoch je to len 33 % v odbore geografia.

K bodu 11: - r o z l i č n é

1. Návrhy na vymenovanie za profesorov (153/99-AK)
	Akreditačná komisia konštatuje, že v zozname už vymenovaných profesorov v roku 1999 sú aj takí, ktorí boli vymenovaní v odbore, v ktorom fakulta nemá doteraz priznané právo habilitačného, a inauguračného konania. AK to považuje za porušenie vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov; istý diel viny nesie i ministerstvo.
Uznesenie 5.11.1
	Akreditačná komisia ukladá predsedom pracovných skupín (PS) AK preskúmať materiály už vymenovaných profesorov v roku 1999 podľa príslušnosti k odboru. Po preskúmaní materiálov predložiť stanovisko PS AK.
							T: 21. 2. 2000
							Z: v texte
2. Jednotný systém akreditácie organizácií a pracovísk výskumu a vývoja na základe periodického hodnotenia. (110/99-AK)

Uznesenie 5.11.2
	Akreditačná komisia prerokovala uvedený materiál sekcie vedy a techniky MŠ SR a prijala toto:
-	odmieta dvojitú akreditáciu – vysoké školy majú pri akreditácii a hodnotení podliehať výlučne akreditačnej komisii zriadenej podľa zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
-	vypracovala vlastný materiál na hodnotenie vedeckej (technickej, umeleckej) práce fakúlt a poskytne ho jako podklad na diskusiu v záujme zladenia metodiky hodnotenia vedeckej práce aj na ďalších ustanoviniach vedy a výskumu,
-	trvá na tom, že proces akreditácie fakúlt a vysokých škôl, t. j. posudzovanie spôsobilosti na jednotlivé kvalitatívne úkony (štátne a rigorózne skúšky, doktorandské štúdium, habilitačné a inauguračné konanie), a hodnotenie ich vedeckej (technickej, umeleckej) výkonnosti nie je možné oddeliť.

3. Spresnenie uznesení akreditačnej komisie zo 4. zasadnutia AK

Uznesenie 5.11.3
	Akredtačná komisia spresňuje:

1/ názov študijného odboru aplikovaná informatika a informačné systémy (uzn. 4.6.1 A/10) na aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. (97/99-AK)

2/ názov študijného odboru materiálové inžinierstvo (uzn. 4.4.7 /A) na materiálové inžinierstvo v špecializácii textilná technológia a návrhárstvo. (150/98-AK)

4. Odporúčanie pre MŠ SR týkajúce sa písania rozhodnutí pre fakulty (VŠ)

Uznesenie 5.11.4
	Akreditačná komisia odporúča MŠ SR uvádzať pri písaní rozhodnutia o priznaní práva fakulte (VŠ) aj číslo uznesenia a dátum zasadnutia akreditačnej komisie, na ktorom AK návrh posúdila a odporučila ministerstvu rozhodnúť.




	Ďalšie zasadnutie akreditačnej komisie sa uskutoční  29. - 31. 3. 2000  v Bratislave. 





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


