
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Kritériá akreditácie nevysokoškolských inštitúcií 
(Schválené rozhodnutím ministra školstva dňa 3. 4. 2003) 

(1) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon“) ustanovuje v § 82 ods. 8, že Akreditačná komisia pri výkone svojej 

pôsobnosti používa kritériá, ktoré na jej návrh a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých 

škôl schvaľuje Ministerstvo školstva SR. 

(2) Tento materiál obsahuje kritériá, ktoré Akreditačná komisia používa podľa § 82 ods. 2 

písm. b) pri akreditácii nevysokoškolskej inštitúcie pre príslušný študijný odbor, t.j. pri 

posudzovaní spôsobilosti nevysokoškoskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní 

doktorandského študijného programu v tomto odbore. 

(3) Pre označenie súboru kritérií obsiahnutých v tomto materiáli sa používa skratka KEX.   

(4) Pri posudzovaní spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní 

doktorandského študijného programu v príslušnom študijnom odbore sa posudzuje 

nevysokoškolská inštitúcia a jej pracoviská podieľajúce sa na uskutočňovaní 

zodpovedajúceho študijného programu. Pri posudzovaní sa primerane používajú kritériá 

používané pri akreditácii doktorandských študijných programov (súbor kritérií KSP-A). 

Primeranosť použitia kritérií zahrňa odchýlky v nižšieuvedených špeciálnych prípadoch. 

(5) Kritérium KEX-A1 (Garant): Garantom kvality a rozvoja doktorandského štúdia 

v študijnom odbore je profesor alebo doktor vied (DrSc) pôsobiaci v inštitúcii na ustanovený 

týždenný pracovný čas, ktorý je v inštitúcii zodpovedný za výskum a vzdelávanie 

v príslušnom študijnom odbore a svojou výskumnou alebo umeleckou, pedagogickou a 

organizačnou činnosťou prispieva k rozvoju poznania v tomto študijnom odbore. Existencia 

garanta s uvedenými vlastnosťami je minimálnou podmienkou pre toto kritérium. 

(6) Kritérium KEX-A2 (Ďalšie garantovanie rozvoja študijného odboru): Pre zabezpečenie 

kvality a rozvoja študijného odboru, v ktorom sa nevysokoškolská inštitúcia má podieľať na 

uskutočňovaní doktorandského študijného programu, sa požadujú okrem garanta aj ďalší 

najmenej dvaja výskumní pracovníci s akademickým titulom doktor (§ 54 ods. 15 aj s 

rešpektovaním § 110 ods. 3), ktorým bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň I alebo IIa, 

alebo profesori alebo docenti, ktorí svojou výskumnou alebo umeleckou, pedagogickou a 

organizačnou činnosťou prispievajú k rozvoju poznania v príslušnom študijnom odbore. 

(7) Kritérium KEX-A3 (Dostatočné personálne zabezpečenie): Počet výskumných 

pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov (§ 74 ods. 1), ktorí vedú doktorandov, má byť 

primeraný vzhľadom na počet študentov. Jeden školiteľ by spravidla nemal viesť viac ako 3 

študentov. Nevysokoškolská inštitúcia v žiadosti o akreditáciu tiež uvedie vysokú školu, na 

ktorej doktorandských študijných programoch sa bude podieľať, ako i pravidlá na 

schvaľovanie školiteľov. 

 

 

V Bratislave 3. apríla 2003     Schválil:  

 

 


