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Zápisnica č. 9

zo zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, 
konaného v dňoch 11. 10. - 13. 10. 2000 v Nitre
___________________________________________________________________________
Účasť:

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

2) Hostia: 
M. Ftáčnik	  - minister školstva SR
P. Plavčan	  - riaditeľ odboru MŠ SR
M. Pastorek  - MŠ SR
L. Vozár	  - predseda RVŠ

3) Prizvaní:	- podľa prezenčnej listiny

Program: 

  1.  Kontrola uznesení
  2.  Stav evalvácií vysokých škôl a fakúlt za roky 1998 a 1999
  3.  Štátne skúšky - podľa návrhov
  4.  Rigorózne skúšky - podľa návrhov
  5.  Doktorandské štúdium - podľa návrhov
  6.  A k r e d i t á c i e 
Filozofická fakulta UK Bratislava
Fakulta managementu UK Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK  Bratislava
Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava
Fakulta výrobných technológií TU Košice
Filozofická fakulta PU Prešov
Ekonomická fakulta TU Košice
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TU Trenčín
  7.  Habilitačné a inauguračné konanie - podľa návrhov
  8.  Plán akreditácií na rok 2001
  9.  R o z l i č n é

	Zasadnutie otvoril a viedol L. Bukovský. 

K bodu 1:
a)	Uznesenia termínované k 9. zasadnutiu AK (8.4.1) sa splnili.
b)	Akreditačná komisia konštatuje, že nedostala nové kritériá na habilitačné a inauguračné konanie na právnických a bohosloveckých fakultách a preto sa nevyjadrila k záverom zo 7. zasadnutia AK týkajúcim sa nespôsobilosti uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie.
c)	Ministerstvo školstva SR požiadalo akreditačnú komisiu o spresnenie uznesení z 8. zasadnutia AK.

Uznesenie 9.1.1
	Akreditačná komisia schvaľuje spresnenie uznesení z 8. zasadnutia (pozri prílohu).

K bodu 2:
	O stave evalvácií informovali predsedovia pracovných skupín na evalváciu fakúlt a vysokých škôl. Na základe týchto informácií akreditačná komisia prijala toto uznesenie:

Uznesenie 9.2.1
	Akreditačná komisia ukladá predsedom pracovných skupín na evalváciu fakúlt a vysokých škôl dokončiť fyzické porovnanie dát na fakultách a prípadné zmeny odstúpiť na sekretariát AK formou zápisnice.
								T: 27. 10. 2000
								Z: predsedovia PS
K bodu 3: - štátne skúšky
Uznesenie 9.3.1
	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/ 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.  Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave (66/20)
·	zabezpečovacia technika (Bc.) 	garant prof. Ing. Karol Balog, CSc.
zameranie:	bezpečnosť technologických systémov a procesov

2.  Elektrotechnická fakulta ŽU Žilina (79/20)
·	biomedicínske inžinierstvo (Ing.) garanti prof. Ing. Miroslav Neveselý, DrSc. - EF ŽU
						        prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. - JLF UK

3.  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina (31/20)
·	manažment a ekonomika podniku (Bc.)	garant	doc. Ing. Štefan Cisko, CSc.

4.  Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica (uzn. 8.5.1/D)
·	telesná výchova a šport (Bc.)		garant	doc. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.
v špecializácii:	
	- telovýchovný inštruktor

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Mgr.) v kombinácii so špecializáciou:
- telesná výchova			garant	doc. PaedDr. Karol Gorner, CSc.

5.  Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov (83/99)
·	telesná výchova a šport (Bc.)		garant	doc. PhDr. Marián Vojčík, CSc.
špecializácia: trénerstvo
športová špecializácia: volejbal, gymnastické športy, basketbal, klasické lyžovanie, zjazdové lyžovanie, tenis, hádzaná, fitness, aerobic, plávanie, tanec.

B/ odňať právo  konať štátne skúšky v študijnom odbore takto:

Filozofická fakulta PU v Prešove (29/99)
·	ekonomika a manažment podniku (Mgr.) v špecializáciách: 
-	manažment turizmu a hotelierstva
-	personálny manažment
Odôvodnenie:  Navrhovaný garant je dekanom Ekonomickej fakulty VŠB v Ostrave. Časové obmedzenie pracovného povolenia zamestnanca zo zahraničia, ako aj jeho súčasná akademická funkcia nevytvárajú dostačujúci časový priestor na aktívnu realizáciu a kvalitné garantovanie uvedeného študijného odboru.

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

Filozofická fakulta UCM Trnava (73/20)
·	verejná správa (Bc., Mgr.)
Odôvodnenie:  Navrhovaní garanti nie sú vedecky činní; nedávajú záruku rozvoja uvedeného študijného odboru.

·	politológia (Bc.)
Odôvodnenie:  Navrhovaný garant nie je zárukou odbornej garancie študijného odboru politológia, po roku 1989 nevydal ani jednu vedeckú publikáciu, okrem článkov v novinách.

K bodu 4: - rigorózne skúšky
Uznesenie 9.4.1
	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:

potvrdiť právo  konať rigorózne skúšky v študijnom odbore takto:
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava (132/99)
·	evanjelická teológia (ThDr.)		garant	prof. ThDr. Igor Kišš

K bodu 5: - doktorandské štúdium
Uznesenie 9.5.1
	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/ 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.  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice (78/20)
·	25-31-9	programové a informačné systémy
garanti:	doc. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.		Prír.F UPJŠ
		doc. RNDr. Viliam Geffert, CSc.		   -  „  -
		prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.	   -  „  -

2.  Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava (112/20)
·	15-10-9		mikrobiológia
garanti:	ostávajú v pôvodnej zostave
Poznámka: Ústav mikrobiológie SAV sa inkorporuje do Ústavu molekulárnej biológie SAV od 1. 11. 2000.

B/ potvrdiť právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:

Slovenská postgraduálna akadémia medicíny Bratislava (81/20)
·	51-08-9	chirurgia
garanti:	prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.	SPAM Bratislava
		prof. MUDr. Juraj Látal, CSc.			-  „  -
		doc. MUDr. Peter Kothaj, CSc.			-  „  -

C/ nepriznať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vedných odboroch takto:
1.  Právnická fakulta UK Bratislava (73/20)
·	68-09-9	medzinárodné právo
·	68-17-9	občianske právo
Odôvodnenie:  Vysoký vek hlavných a garantov a ich nízka vedecká aktivita.

2.  Pedagogická fakulta UKF Nitra (91/99)
·	75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
			špecializácia:
			teória vyučovania technických odborných predmetov
Odôvodnenie: Výučba technických odborných predmetov sa uskutočňuje na technických vysokých školách.

D/ odňať právo  konať doktorandské štúdium a dizertačné skúšky vo vednom odbore takto:
Ústav mikrobiológie SAV Bratislava (112/20)
·	15-10-9		mikrobilógia
Odôvodnenie:  Ústav mikrobiológie SAV sa inkorporuje do Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

Uznesenie 9.5.2
	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/ a § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov odporúča MV SR:

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

Akadémia policajného zboru Bratislava (163/99-AK)
·	92-60-9	policajný manažment, sociológia, psychológia a etika
garanti:	prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc.		APZ Bratislava
		doc. PhDr. Ján Čech, CSc.			   -  „  -
		doc. Ing. Ján Váňa, CSc.			   -  „  -

Uznesenie 9.5.3
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 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 pozemného vojska VA Liptovský Mikuláš (83/20)
91-01-9	národná a medzinárodná bezpečnosť
garanti:	prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.		FPV VA L. Mikuláš
		doc. Ing. Ján Kurucz, PhD.				-  „  -
		doc. PhDr. Jozef Urban, CSc.			-  „  -

K bodu 6: - a k r e d i t á c i e

Filozofická fakulta UK Bratislava
(4/20)
Uznesenie 9.6.1
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Filozofickej fakulty UK v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	muzeológia
·	sociológia – rozvoj ľudských zdrojov
·	psychológia v špecializácii:
- psychológia v manažmente

magisterské štúdium
·	andragogika
·	archeológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	archívnictvo a pomocné vedy historické
·	estetika	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	etnológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	filozofia
·	história
·	knižničná a informačná veda
·	kulturológia	- do 31. 8. 2001; odbor nie je garantovaný profesorom; neprijímať 				    študentov do prvého ročníka
·	moderná neslovanská filológia 
v špecializáciách:
-	anglický jazyk a literatúra
-	arabský jazyk a literatúra
-	čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia
-	francúzsky jazyk a literatúra
-	japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia
-	maďarský jazyk a literatúra
-	nemecký jazyk a literatúra
-	portugalský jazyk a literatúra
-	rumunský jazyk a literatúra
-	španielsky jazyk a literatúra
-	taliansky jazyk a literatúra
·	pedagogika
·	politológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	prekladateľstvo a tlmočníctvo 
v špecializáciách:
-	anglický jazyk a kultúra
-	arabský jazyk a kultúra
-	bulharský jazyk a kultúra
-	francúzsky jazyk a kultúra
-	holandský jazyk a kultúra
-	chorvátsky jazyk a kultúra
-	maďarský jazyk a kultúra
-	nemecký jazyk a kultúra
-	poľský jazyk a kultúra
-	portugalský jazyk a kultúra
-	ruský jazyk a kultúra
-	španielsky jazyk a kultúra
-	švédsky jazyk a kultúra
-	taliansky jazyk a kultúra
·	psychológia
·	religionistika - do 31. 8. 2002; podľa zásady č. 2 na posudzovanie spôsobilosti
					      fakulty (VŠ) konať štátne skúšky
·	slovanská filológia 
v špecializáciách:
-	bulharský jazyk a literatúra
-	český jazyk a literatúra
-	chorvátsky jazyk a literatúra
-	poľský jazyk a literatúra
-	ruský jazyk a literatúra
·	slovenský jazyk a literatúra
·	sociológia
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 
v kombinácii týchto špecializácií:
-	anglický jazyk a literatúra
-	francúzsky jazyk a literatúra
-	latinský jazyk a literatúra
-	maďarský jazyk a literatúra
-	nemecký jazyk a literatúra
-	pedagogika
-	ruský jazyk a literatúra
-	slovenský jazyk a literatúra
-	španielsky jazyk a literatúra
-	taliansky jazyk a literatúra
·	veda o výtvarnom umení
·	žurnalistika

2. konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	andragogika (PhDr.)
·	archívnictvo a pomocné vedy historické (PhDr.)
·	filozofia (PhDr.)
·	história (PhDr.)
·	moderná neslovanská filológia (PhDr.)
v špecializáciách:
-	anglický jazyk a literatúra
-	arabský jazyk a literatúra
-	čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia
-	francúzsky jazyk a literatúra
-	japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia
-	nemecký jazyk a literatúra
-	portugalský jazyk a literatúra
-	rumunský jazyk a literatúra
-	španielsky jazyk a literatúra
-	taliansky jazyk a literatúra
·	pedagogika (PhDr.)
·	prekladateľstvo a tlmočníctvo (PhDr.)
v špecializáciách:
-	anglický jazyk a kultúra
-	arabský jazyk a kultúra
-	bulharský jazyk a kultúra
-	francúzsky jazyk a kultúra
-	holandský jazyk a kultúra
-	chorvátsky jazyk a kultúra
-	nemecký jazyk a kultúra
-	poľský jazyk a kultúra
-	portugalský jazyk a kultúra
-	ruský jazyk a kultúra
-	španielsky jazyk a kultúra
-	švédsky jazyk a kultúra
-	taliansky jazyk a kultúra
·	psychológia (PhDr.)
·	slovanská filológia (PhDr.)
v špecializáciách:
-	bulharský jazyk a literatúra
-	český jazyk a literatúra
-	chorvátsky jazyk a literatúra
-	poľský jazyk a literatúra
-	ruský jazyk a literatúra
·	slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)
·	sociológia (PhDr.)
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v špecializáciách:
-	anglický jazyk a literatúra
-	francúzsky jazyk a literatúra
-	latinský jazyk a literatúra
-	nemecký jazyk a literatúra
-	pedagogika 
-	ruský jazyk a literatúra
-	slovenský jazyk a literatúra
-	španielsky jazyk a literatúra
-	taliansky jazyk a literatúra
·	žurnalistika (PhDr.)

3.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	75-22-9		andragogika
·	71-03-9		archeológia	- do 31. 8. 2001; vek hlavného garanta nad 65 rokov
·	71-04-9		pomocné vedy historické
·	71-06-9		etnológia	- do 31. 8. 2001; vek hlavného garanta nad 65 rokov
·	61-01-9		systematická filozofia
·	61-02-9		dejiny filozofie
·	71-02-9		slovenské dejiny
·	71-01-9 	všeobecné dejiny
·	72-10-9		knižničná a informačná veda
·	75-01-9		pedagogika
·	67-07-9		teória politiky	- do 31. 8. 2001; vek hlavného garanta nad 65 rokov
·	77-01-9		psychológia
·	67-41-9		religionistika	- do 31. 8. 2002; podľa zásady č. 5 na posudzovanie 							    spôsobilosti fakulty (VŠ) konať 								    doktorandské štúdium
·	73-09-9		slavistika – slovanské jazyky
·	81-04-9		slavistika – slovanské literatúry
·	73-03-9		slovenský jazyk
·	81-03-9		teória a dejiny slovenskej literatúry
·	67-01-9		teória a metodológia sociológie
·	81-20-9		teória a dejiny výtvarných umení
·	72-01-9		teória a dejiny žurnalistiky
·	75-02-9		teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy 
	v špecializácii:
-	teória vyučovania cudzích jazykov
·	73-31-9		translatológia


4.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	andragogika
·	archeológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	etnológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	filozofia
·	história
·	knižničná a informačná veda
·	pedagogika
·	politológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	psychológia
·	religionistika	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	slovenský jazyk
·	sociológia
·	veda o výtvarnom umení	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	žurnalistika

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Filozofická fakulta UK v Bratislave  nie je spôsobilá:

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	moderná neslovanská filológia v špecializácii:
-	francúzsky jazyk a literatúra
·	propagácia
·	slovenský jazyk a literatúra
Odôvodnenie: Pre nezáujem zo strany fakulty.

magisterské štúdium
·	hudobná veda
Odôvodnenie:  Nedostačujúce personálne garancie; AK odporúča fakulte neprijímať študentov do prvého ročníka.

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 
v kombinácii týchto špecializácií:
-	filozofia (zmena názvu)
-	história (zmena názvu)
-	estetika (zmena názvu)
·	propagácia (zmena názvu)
·	prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii:
-	slovenský jazyk a kultúra 
Odôvodnenie:  Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva fakulta realizuje iba ako štúdium dvoch cudzích jazykov.

2.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	archeológia
·	etnológia
·	hudobná veda
·	politológia
·	religionistika
Odôvodnenie:  Nedostačujúce personálne garancie.

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií týchto špecializácií:
-	filozofia (zmena názvu)
-	história (zmena názvu)
-	estetika (zmena názvu)
·	prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii:
-	slovenský jazyk a kultúra (pre nezáujem zo strany fakulty)
·	propagácia (zmena názvu)

3.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	67-31-9		kulturológia
Odôvodnenie:  Nedostačujúce personálne garancie.

4.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	hudobná veda
·	kulturológia
Odôvodnenie:  Fakulta nespĺňa podmienky § 2 ods. 4 a § 6 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov v znení neskorších predpisov.

·	archívnictvo (zmena názvu)
·	moderná neslovanská filológia
v špecializáciách:
-	anglistika
-	anglická a americká literatúra
-	germanistika
-	germánske literatúry
-	romanistika
-	románske literatúry
-	orientalistika
-	orientálne literatúry
-	maďarská literatúra
Odôvodnenie:  Nesúlad názvu odboru v nadväznosti na § 1 vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov v znení neskorších predpisov.

C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Filozofická fakulta UK v Bratislave  je spôsobilá: 

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
magisterské štúdium

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii týchto špecializácií:
-	náuka o spoločnosti (zmena názvu)
-	dejepis (zmena názvu)
-	estetická výchova (zmena názvu)

·	archeológia v špecializácii:
-    klasická archeológia	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	marketingová komunikácia (zmena pôvodného názvu propagácia)

2.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v kombinácií týchto špecializácií:
-	náuka o spoločnosti (zmena názvu)
-	dejepis (zmena názvu)
-	estetická výchova (zmena názvu)

·	knižničná a informačná veda (PhDr.)
·	marketingová komunikácia (PhDr.) – (zmena pôvodného názvu propagácia)
·	moderná neslovanská filológia (PhDr.)
v špecializácii:
-    maďarský jazyk a literatúra
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v špecializácii:
-    maďarský jazyk a literatúra
·	veda o výtvarnom umení	- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov

3.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	archívnictvo a pomocné vedy historické (zmena názvu)
·	slavistika – slovanské jazyky
·	slavistika – slovanské literatúry
·	teória a dejiny slovenskej literatúry

D/ 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/ zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  odporúča  MŠ SR:
I/     ponechať  Filozofickej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/   odňať  Filozofickej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Filozofickej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti C/. 

Poznámka:  
Proces akreditácie sa neuzavrel vo vzťahu k: 
- študijnému odboru klasická filológia,
- vedným odborom 73-19-9  a  81-05-9 a nadväzne i habilitačné a inauguračné konanie.

Fakulta managementu UK Bratislava
(7/20)
Uznesenie 9.6.2
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Fakulty managementu UK v Bratislave:

1. konať štátne skúšky v študijnom odbore:
magisterské štúdium
·	manažment

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

3.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	62-21-9	medzinárodné ekonomické vzťahy
·	62-90-9	podnikový manažment

B/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta managementu UK v Bratislave  nie je spôsobilá:

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
·	manažment podnikov
Odôvodnenie:  Zmena názvu odboru.

C/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov konštatuje, že Fakulta managementu UK v Bratislave  je spôsobilá: 

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	manažment
so špecializáciami:
-	manažment organizácie
-	finančný manažment
-	európska integrácia
-	medzinárodné ekonomické vzťahy

magisterské štúdium
·	manažment
so špecializáciami:
-	finančný manažment a finančné služby
-	manažment informačných systémov
-	manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov
-	marketing
-	európska integrácia
-	strategický manažment

2.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijnom odbore:
·	manažment (PhDr.)
so špecializáciami:
-	finančný manažment a finančné služby
-	manažment informačných systémov
-	manažment organizácie a manažment ľudských zdrojov
-	marketing
-	európska integrácia
-	strategický manažment

3.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore:
·	podnikový manažment

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 managementu UK v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/   odňať  Fakulte managementu UK v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Fakulte managementu UK v Bratislave právo uvedené v časti C/. 

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
(5/20)
Uznesenie 9.6.3
A/ Akreditačná komisia podľa § 4 písm. b/ a c/ nariadenia vlády SR č. 422/90 Zb. o akredita-čnej komisii v znení neskorších predpisov potvrdzuje spôsobilosť Prírodovedeckej fakul-ty UK v Bratislave:

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	biológia
·	geológia
·	chémia
·	geografia a kartografia
·	environmentalistika

magisterské štúdium
·	biológia 
·	geológia 
·	chémia 
·	geografia a kartografia 
·	environmentalistika 
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
v kombinácií týchto špecializácií:
-	biológia
-	chémia
-	geológia
-	environmentalistika

2.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	biológia (RNDr.) 
·	geológia (RNDr.) 
·	chémia (RNDr.) 
·	geografia a kartografia (RNDr.) 
·	environmentalistika (RNDr.)

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v špecializáciách:
-	biológia
-	chémia
-	geológia
-	environmentalistika

3.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	11-56-9	chemická fyzika
·	12-01-9	geológia
·	12-02-9	hydrogeológia
·	12-03-9	inžinierska geológia
·	12-04-9	ložisková geológia, ekonomická geológia 	- do 31. 8. 2001 
·	12-05-9	geochémia
·	12-07-9	mineralógia					- do 31. 8. 2001 
·	12-11-9	aplikovaná geofyzika
·	12-25-9	petrológia
·	13-01-9	fyzická geografia a geoekológia		- do 31. 8. 2001 
·	13-02-9	humánna geografia
·	13-03-9	regionálna geografia				- do 31. 8. 2001 
·	13-05-9	kartografia a geoinformatika			- do 31. 8. 2001 
·	14-01-9	anorganická chémia
·	14-02-9	organická chémia
·	14-03-9	analytická chémia				- do 31. 8. 2001 
·	14-04-9	fyzikálna chémia
·	14-07-9	jadrová chémia
·	14-10-9	biochémia
·	15-01-9	všeobecná biológia
·	15-02-9	molekulárna biológia
·	15-03-9	genetika
·	15-05-9	fyziológia rastlín
·	15-06-9	zoológia
·	15-07-9	botanika
·	15-10-9	mikrobiológia
·	15-16-9	antropológia
·	15-17-9	fyziológia živočíchov
·	15-21-9	ekológia
·	15-25-9	pedológia					- do 31. 8. 2001 
·	39-15-9	environmentalistika
 Odôvodnenie: Vek garanta nad 65 rokov.
·	75-02-9	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
			špecializácia:
			teória vyučovania chémie

4.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	analytická chémia		- do 31. 8. 2001; vek garanta nad 65 rokov
·	anorganická chémia
·	organická chémia
·	fyzikálna chémia
·	genetika
·	botanika
·	antropológia
·	zoológia
·	fyziológia rastlín
·	pedológia			- do 31. 8. 2001; 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 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave  nie je spôsobilá:

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	geografia – verejná správa (zmena názvu)

magisterské štúdium
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
v špecializácii:
- geografia a kartografia (zmena názvu)
2.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v špecializácii:
- geografia a kartografia (zmena názvu)

4.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	jadrová chémia a rádioekológia
·	biochémia a molekulová biológia
·	mikrobiológia, virológia a imunológia
·	fyzická geografia
·	kartografia
·	humánna a regionálna geografia
·	environmentalistika a ekológia
·	ložisková geológia, geológia a paleontológia, aplikovaná geofyzika
·	hydrogeológia a inžinierska geológia
·	mineralógia, petrológia a geochémia
·	fyzikálna chémia a chemická fyzika
Odôvodnenie:   Nesúlad názvu odboru v nadväznosti na ustanovenie § 1  ods. 1 vy-hlášky MŠ SR č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenú-vaní profesorov.

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

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	geografia a verejná správa

magisterské štúdium
·	biológia 
so špecializáciami:
-	antropológia
-	botanika
-	cytológia
-	ekológia
-	fyziológia rastlín
-	genetika
-	mikrobiológia
-	molekulárna biológia
-	virológia
-	zoológia
-	živočíšna fyziológia a etológia
-	biotechnológia

·	geológia 
so špecializáciami:
-	aplikovaná a environmentálna geofyzika
-	environmentálna geológia
-	inžinierská geológia a hydrogeológia
-	základná a ložisková geológia
-	geochémia
-	paleontológia

·	chémia 
so špecializáciami:
-	analytická chémia
-	anorganická chémia
-	biochémia
-	fyzikálna chémia
-	jadrová chémia a rádioekológia
-	organická chémia
-	environmentálna chémia
-	biotechnlógia

·	geografia a kartografia 
so špecializáciami:
-	humánna geografia
-	fyzická geografia a geoekológia
-	kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
-	regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny
-	demogeografia a demografia

·	environmentalistika 
so špecializáciami:
-	ekosozológia a fyziotaktika
-	environmentálna geochémia
-	environmentálne plánovanie a manažment
-	pedológia

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
v kombinácii so špecializáciou:
- geografia

2.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	biológia (RNDr.)
so špecializáciami:
-	antropológia
-	botanika
-	cytológia
-	ekológia
-	fyziológia rastlín
-	genetika
-	mikrobiológia
-	molekulárna biológia
-	virológia
-	zoológia
-	živočíšna fyziológia a etológia
-	biotechnológia

·	geológia (RNDr.)
so špecializáciami:
-	aplikovaná a environmentálna geofyzika
-	environmentálna geológia
-	inžinierská geológia a hydrogeológia
-	základná a ložisková geológia
-	geochémia
-	paleontológia

·	chémia (RNDr.)
so špecializáciami:
-	analytická chémia
-	anorganická chémia
-	biochémia
-	fyzikálna chémia
-	jadrová chémia a rádioekológia
-	organická chémia
-	environmentálna chémia
-	biotechnlógia

·	geografia a kartografia (RNDr.)
so špecializáciami:
-	humánna geografia
-	fyzická geografia a geoekológia
-	kartografia, geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
-	regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny
-	demogeografia a demografia

·	environmentalistika (RNDr.)
so špecializácie:
-	ekosozológia a fyziotaktika
-	environmentálna geochémia
-	environmentálne plánovanie a manažment
-	pedológia

·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v špecializácii:
- geografia

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

4.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	chemická fyzika
·	hydrogeológia
·	inžinierska geológia
·	ložisková geológia, ekonomická geológia		- do 31. 8. 2001 
·	geochémia
·	mineralógia						- do 31. 8. 2001 
·	fyzická geografia a geoekológia			- do 31. 8. 2001 
·	humánna geografia
·	regionálna geografia				- do 31. 8. 2001 
·	kartografia a geoinformatika			- do 31. 8. 2001 
   Odôvodnenie:  Vek garanta nad 65 rokov.
·	jadrová chémia
·	biochémia
·	molekulárna biológia
·	mikrobiológia
·	ekológia
·	teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
špecializácie:
-	teória vyučovania chémie
-	teória vyučovania biológie

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  Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/   odňať  Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti B/,
III/  priznať Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti C/. 

Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava
(6/20)
Uznesenie 9.6.4.1
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 Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave:

1.  konať štátne skúšky v študijných odboroch:
bakalárske štúdium
·	matematika
·	fyzika 
·	informatika
magisterské štúdium
·	matematika
·	fyzika
·	informatika
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
v kombinácií špecializácií:
-	matematika
-	fyzika
-	informatika

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

3.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vedných odboroch:
·	11-02-9	algebra a teória čísel
·	11-04-9	matematická analýza
·	11-06-9	pravdepodobnosť a matematická štatistika
·	11-07-9	numerická analýza a vedecko-technické výpočty
·	11-14-9	aplikovaná matematika
·	11-16-9	geometria a topológia
·	11-17-9	teória vyučovania matematiky
·	11-21-9	všeobecná fyzika a matematická fyzika
·	11-22-9	fyzika kondenzovaných látok a akustika
·	11-23-9	kvantová elektronika a optika
·	11-24-9	jadrová a subjadrová fyzika
·	11-25-9	fyzika plazmy
·	11-41-9	astrofyzika
·	11-45-9	geofyzika
·	11-59-9	meteorológia a klimatológia
·	11-56-9	chemická fyzika
·	11-57-9	biofyzika
·	11-65-9	teória vyučovania fyziky
·	11-80-9	teoretická informatika
·	25-11-9	aplikovaná informatika

4.  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch:
·	matematika
·	fyzika
·	informatika
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 Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave  je spôsobilá: 

1.  konať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:
·	informatika (RNDr.)
·	učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (PaedDr.)
v špecializácii:
-	informatika

2.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
·	11-81-9	teória vyučovania informatiky

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  Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti A/,
II/ priznať Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave právo uvedené v časti B/. 

Uznesenie 9.6.4.2
	Akreditačná komisia podľa § 4 písm. a/ a § 5 ods. 5 písm. c/ nariadenia vlády SR č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 17 ods. 2 písm. a/ zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyjadruje súhlas so zmenou názvu Matematicko-fyzikálnej fakulty UK na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Poznámka:  Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave pri prerokúvaní zmeny názvu fakulty deklarovali skutočný stav, podľa ktorého Ministerstvo školstva SR zaregistrovalo štatút univerzity so zmeneným názvom spomínanej fakulty pred vyjadrením sa akreditačnej komisie, čím sa porušilo ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Fakulta výrobných technológií TU Košice - Prešov
(11/20)
Uznesenie 9.6.5
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 výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove:

1.  konať štátne skúšky v študijnom odbore:
inžinierske štúdium
·	všeobecné strojárstvo

2.  konať doktorandské štúdium, dizertačné skúšky a udeľovať vedecko-akademické hodnosti vo vednom odbore:
·	23-07-9	strojárske technológie a materiály
v špecializáciách:
-	obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava
-	zváranie, zlievanie a prášková metalurgia
-	automatizované riadenie výrobných a technologických procesov

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 výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
inžinierske štúdium
·	výrobné inžinierstvo
v špecializáciách:
-	strojárska technológia
-	technologické zariadenia a systémy

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 výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove právo uvedené v časti A/,
II/ priznať Fakulte výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove právo uvedené v časti B/. 
Ekonomická fakulta TU Košice
(10/20)
Uznesenie 9.6.6
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 Ekonomickej fakulty TU v Košiciach:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
·	financie, bankovníctvo a investovanie

inžinierske štúdium
·	financie, bankovníctvo a investovanie

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

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TU Trenčín
(28/20)
Uznesenie 9.6.7
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 sociálno-ekonomických vzťahov TU v Trenčíne je spôsobilá:

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
bakalárske štúdium
·	verejná správa

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 sociálno-ekonomických vzťahov TU v Trenčíne nie je spôsobilá: 

konať štátne skúšky v študijnom odbore:
inžinierske štúdium
·	ľudské zdroje a personálny manažment
Odôvodnenie:  Nedostačujúce personálne zabezpečenie; nesúlad medzi deklarovaným profilom absolventa a študijným plánom; chýbajú sylaby. 

Poznámka:  Akreditačná komisia konštatuje, že študijný odbor sa zriadil v rozpore so zákonom o vysokých školách; odporúča fakulte riešiť prestup študentov na fakultu podobného zamerania a neprijímať študentov do prvého ročníka.

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 sociálno-ekonomických vzťahov TU v Trenčíne právo uvedené v časti A/,
II/   nepriznať Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TU v Trenčíne právo uvedené v časti B/. 
Filozofická fakulta PU Prešov
(9/20)
	Akreditačná komisia pre nedostatok času uzavrie akreditáciu Filozofickej fakulty PU v Prešove na svojom najbližšom zasadnutí.

K bodu 7: - habilitačné a inauguračné konanie
Uznesenie 9.7.1
	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:

priznať právo  uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odboroch takto:
1.  Fakulta prírodných vied UKF Nitra (96/20)
·	fyzikálna chémia	garant		prof. Ing. Ondrej Kyseľ, CSc.
2.  Fakulta priemyselných technológií TU Trenčín - Púchov (85/20)
·		anorganická technológia a materiály	garant	prof. Ing. Ján Jóna, DrSc.

K bodu 8: - plán akreditácií na rok 2001
Uznesenie 9.8.1
	Akreditačná komisia schvaľuje plán akreditácií fakúlt na rok 2001 a predsedov pracovných skupín AK takto:

fakulta, VŠ						predseda PS AK

I. zasadnutie – 1. – 2.  2. 2001 (11)
1. Fakulta dram. umení AU B. Bystrica	( 54/20)	D. Fischer
2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice	(   8/20)	M. Urban
3. Pedagogická fakulta TU Trnava		( 93/20)	Š. Vašek
4. Fakulta prírodných vied ŽU Žilina	(41/20+91/20)	L. Bukovský

II. zasadnutie – 28. – 30. 3. 2001 (12)
1. Stavebná fakulta STU			(137/20)	V. Bužek
2. Strojnícka fakulta STU			(138/20)	P. Palček
3. Chemickotechnologická fakulta STU	(115/20)	M. Urban
4. Fakulta úžitkových umení TU Košice	(139/20)	D. Fischer
5. Fakulta architektúry STU			(140/20)	D. Fischer
6. Materiálovotechn. fakulta STU-TT	(141/20)	P. Palček

III. zasadnutie – 30. 5. – 1. 6. 2001 (13)
1. Národohospodárska fakulta EU		(142/20)	J. Benčo
2. Obchodná fakulta EU			(143/20)	H. Barancová
3. Fakulta hospodárskej informatiky	EU	(144/20)	L. Bukovský
4. Fakulta podnikového manažmentu EU	(145/20)	J. Benčo
5. Fakulta medzinárodných vzťahov EU	(146/20)	H. Barancová
6. Podnikovohospodárska fakulta EU-KE	(147/20)	I. Kraus

V. zasadnutie – december (15)
1. Stavebná fakulta TU Košice		(148/20)	I. Gschwendt
2. Strojnícka fakulta TU Košice		(149/20)	P. Palček
3. Fak. elektrotechn. a inform. TU Košice	(150/20)	P. Návrat
4. Fakulta BERG TU Košice 			(151/20)	I. Kraus
5. Hutnícka fakulta TU Košice		(152/20)	P. Palček
6. Fak. elektrotechn. a inform. STU		(153/20)	D. Levický

Uznesenie 9.8.2
	Akreditačná komisia schvaľuje zloženie pracovných skupín na akreditáciu Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty TU v Trnave, ako aj doplnenie pracovnej skupiny na akreditáciu Fakulty prírodných vied ŽU v Žiline v súvise so žiadosťou o zmenu názvu na Fakultu prírodných a humanitných vied ŽU (pozri prílohu).

Uznesenie 9.8.3
	Akreditačná komisia ukladá predsedom pracovných skupín predložiť návrh na zloženie pracovných skupín na akreditáciu fakúlt podľa schváleného plánu akreditácií.

						T: 17. 11. 2000
						Z: v texte
K bodu 9: - r o z l i č n é

1. Finančný príspevok štátu na činnosť Katolíckej univerzity v Ružomberku (101/20)
Uznesenie 9.9.1
	Akreditačná komisia nemá námietky proti zámeru Ministerstva školstva SR podporiť činnosť Katolíckej univerzity v roku 2000 finančným príspevkom 8 007 tis. Sk.

2.  Žiadosť rektora STU o vyjadrenie sa k zmene názvu Chemickotechnologickej fakuly STU na Fakultu chemickej a potravinárskej technológie (115/20)
Uznesenie 9.9.2
	Akreditačná komisia posúdi návrh na zmenu názvu v rámci akreditácie fakulty, ktorá sa podľa plánu akreditácií uskutoční v marci 2001.

3.  Žiadosť Študentskej rady vysokých škôl SR o prehodnotenie odporúčania AK vyplyvajúce z akreditácie Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. (86/20)
Uznesenie 9.9.3
	Akreditačná komisia si vyžiada od Fakulty verejnej správy UPJŠ podklady (inovovaný akreditačný spis), na základe ktorých posúdi opodstatnenosť prípadnej opätovnej akreditácie. V prípade konania opätovnej akreditácie ju vykoná pracovná skupina v nezmenenom zložení (preds. H. Barancová).

4. Zrušenie pracovnej skupiny na posudzovanie vedeckých a vzdelávacích aktivít v politológii
Uznesenie 9.9.4
	Akreditačná komisia ruší pracovnú skupinu na posudzovanie vedeckých a vzdelávacích aktivít v politológii schválenú uznesením 7.9.6. Tieto aktivity sa budú posudzovať v rámci pracovnej skupiny pre sociálne vedy.








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

