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Vyjadrenie vedenia FHV ŽU v Žiline ku komplexnej akreditácii 

 
V ostatnom období rezonujú v prostredí fakulty výsledky komplexnej akreditácie ŽU v Žiline. 

Z uvedeného dôvodu si považujeme za povinnosť zaujať stanovisko a informovať akademickú obec 

o opatreniach k výsledkom hodnotenia Fakulty humanitných vied ŽU v Žiline v akreditačnom 

procese zverejnenom dňa 21. 09. 2015 na stránke Akreditačnej komisie (www.akredkom.sk).  

 

Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline je kvalitným pracoviskom a patrí na Slovensku v hodnotení 

nezávislou agentúrou ARRA medzi popredné fakulty. Súčasný stav fakulty je výsledkom aktívneho 

a systematického budovania jej štruktúry, študijných odborov, vedeckovýskumnej a umeleckej 

činnosti. Aktuálne sa na šiestich katedrách realizujú kvalitné študijné programy pre viac ako 900 

študentov vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia. Absolventi fakulty  majú uplatnenie 

v rôznych sférach národného hospodárstva. Fakulta cieľavedome podporuje inovácie vo vedeckej, 

umeleckej a publikačnej činnosti tvorivých zamestnancov. Vychádza z predpokladu, že len na 

špičkových výsledkoch vo vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti je možné vybudovať kvalitné 

univerzitné pracovisko.  

 

Akreditačná komisia vo svojej hodnotiacej správe poukázala na pozitíva i nedostatky najmä vo 

vedeckovýskumnej činnosti fakulty, ktorá vždy priebežne realizovala cielené opatrenia k zvýšeniu 

jej kvalitatívnych ukazovateľov vo všetkých uskutočňovaných študijných programoch. Fakulta 

sleduje a podporuje osobnostný rast a publikačnú činnosť všetkých pedagógov 

a vedeckovýskumných pracovníkov, vytvára komplexný systém na zabezpečenie kvality 

vzdelávania. Plnenie všetkých kritérií je fakulta schopná zabezpečiť pri vopred vytýčených 

všeobecne platných podmienkach, čo v danej situácii nebolo dodržané. Za slabú stránku súčasného 

procesu akreditácie považuje nedostatočnú transparentnosť procesu hodnotenia. 

  

Vedenie FHV ŽU v Žiline v snahe operatívne riešiť vzniknutú situáciu pripravilo účinné opatrenia, 

ktoré budú viesť k posilneniu relevantných študijných programov a ich garantovania tak, aby 

študenti FHV ŽU v Žiline neboli v žiadnom prípade nijakým spôsobom ohrození.  
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