Rozvoj BISLA sa uskutočňuje podľa dlhodobého zámeru, ktorý Správna rada
formulovala v roku 2011 po zhodnotení procesu akreditácie. Plnenie dlhodobého zámeru
je pravidelne hodnotené na zasadaniach správnej a vedeckej rady. V rokoch 2011 až 2016
sa BISLA riadila podľa nasledujúceho dlhodobého zámeru (s výhľadom na nasledujúce
akreditačné obdobie).
(1) Udržať stav, keď plný počet študentov v troch ročníkoch v bakalárskom
študijnom programe. 60-70 študentov považujeme za optimálny počet. Bisla sa má
usilovať získavať čo najviac študentov zo zahraničia.
(2) Udržať štruktúru učiteľského zboru tak, aby povinné a povinne voliteľné
predmety študijného programu vyučovali interní učitelia s príslušnou kvalifikáciou.
(3) Udržať situáciu, v ktorej sú všetci interní učitelia zapojení do riešenia úloh
vedeckého výskumu prostredníctvom domácich a medzinárodných grantov. Všade tam,
kde je to možné, zapájať do vedeckej činnosti aj študentov.
(4) Udržiavať medzinárodné kontakty BISLA, a to tak v oblasti mobilít učiteľov,
ako aj a najmä v oblasti mobilít študentov tak, aby tretina študentov strávila časť štúdia
(spravidla semester) v zahraničí, rovnako ako zabezpečiť možnosť študovať na BISLA
zahraničným záujemcom.
(5) Sústavne zdokonaľovať kritériá hodnotenia kvality vyučovania a výskumu
BISLA, ktoré zabezpečia transparentný a prehľadný systém posudzovania a zvyšovania
kvality vyučovania a výskumu na BISLA. Súčasťou týchto kritérií musí byť aj anonymné
hodnotenie vyučovania zo strany študentov.

(6) V spolupráci s Bratislavským inštitútom humanizmu dosiahnuť, aby BISLA
bola vzdelávacou inštitúciou otvorenou voči verejnosti, najmä prostredníctvom
organizovania verejných diskusií, seminárov a stretnutí o témach, ktoré sú dôležité
a podnetné pre verejný diskurz.
Vyhodnotenie:
Ad (1) V zásade sa podarilo získať každý školský rok dostatočný počet študentov
tak, aby celkový počet študentov sa pohyboval v intervale 50 – 70 študentov. Priložené
tabuľky ukazujú kolísavý počet prihlásených a zapísaných študentov. Vedenie školy sa
usiluje mediálnymi kampaňami, účasťou na veľtrhoch vysokých škôl, návštevami
stredných škôl propagovať školu.
Ad (2) Učiteľský zbor je stabilizovaný, všetky povinné kurzy učia učitelia, ktorí
majú zmluvu na ustanovený pracovný čas.
Ad (3) Bisla sa podieľa na vedeckom výskume nielen v rámci interných grantov,
ale získala grant APVV.
Ad (4) Študenti a učitelia Bisla sa aktívne podieľajú na medzinárodných
výmenách. Bisla má v súčasnosti uzavreté zmluvy v rámci programu Erasmus a mimo
program Erasmus

kooperuje s školami analogickej orientácie v Čínskej ľudovej

republike, USA, Ruskej federácii a Japonsku.
Ad (5) Systémy preverovania kvality práce tak študentov ako aj učiteľov sú
pravidelne kontrolované. Osvedčilo sa pravidelné hodnotenie jednotlivých kurzov ako aj
vyhodnocovanie štátnych záverečných skúšok.
Ad (6) Bisla chce byť inštitúciou tvorenou pre verejnosť. V hodnotenom
hodnotení

prebiehali

pravidelné

prezentácie

nových

publikácii

z oblasti

vied

o spoločnosti, diskusie o aktuálnych spoločenských otázkach. Bisla týmito podujatiami
stala organickou súčasťou intelektuálneho života v Bratislave.

Zámery pre budúce obdobie
Správna a vedecká rada Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií sa zhodli na
tom, že – pokiaľ ide o počet študentov a učiteľov – Bisla dosiahla v súčasnosti optimálne
parametre. Pre budúce obdobie nepočítame s rozširovaním počtu študentov a učiteľov.
A a vedecká rada odporúča do prvých ročníkov spravidla prijímať 20 až 25 študentov
a študentiek. Bisla sa aj naďalej bude orientovať výlučne na bakalárske štúdium v oblasti
politických vied. Cieľom je internacionalizovať poslucháčov a preto sa budeme
systematicky usilovať zvýšiť podiel študentov zo zahraničia. To zároveň znamená, že
základný študijný plán bude zostavený tak, aby bolo možné celé štúdium absolvovať
v anglickom jazyku. Bisla bude zároveň podporovať aj kurzy iných jazykov. Doteraz sa
realizovali kurzy ruštiny, čínštiny, španielčiny a francúzštiny. Kurzy týchto jazykov budú
v ponuke aj v nasledujúcom období. V súlade s týmto zámerom správna a vedecká rada
bude usmerňovať aj zloženie učiteľského zboru tak, aby sa v ňom zvýšil podiel
absolventov anglo-jazyčných univerzít. Aj naďalej všetky povinné a povinne voliteľné
predmety budú vyučovať učitelia zamestnaný na určený pracovný čas (plný úväzok).
Zároveň za prednosť Bisla považujeme aj širokú ponuku voliteľných kurzov. Považujeme
za vhodné aj naďalej oslovovať významných predstaviteľov spoločenských vied na
Slovensku i v zahraničí s ponukou viesť výberové kurzy. Dôsledne budeme podporovať
dialogické spôsoby vyučovania.
Správna a vedecká rada zaviazala učiteľov Bisla dôsledne dodržiavať pravidlá
udržiavania systému kvality, dôsledne postupovať proti plagiátorstvu.
Správna a vedecká rada zaviazala učiteľov Bisla rozvíjať medzinárodnú spoluprácu
a usilovať sa o to, aby prinajmenšom polovica študentov jeden semester absolvovali na
zahraničnej univerzite.
Dôležitým momentom je rozvoj knižnice tak, aby študenti mali priamy prístup k súčasnej
literatúre v odboroch politické vedy, sociológia, antropológia a filozofia.

