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I.

Základné informácie o vysokej škole
Názov vysokej školy:
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ n.o.
Začlenenie vysokej školy: odborná vysoká škola
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava
International School od Liberal Arts - BISLA) ako nástupca občianskeho
združenia Výberový vzdelávací spolok (VVS), pôsobiaceho od roku 1996,
zahájila svoju činnosť v septembri 2006 prijímacím konaním pre študijný
program Liberálne štúdiá v študijnom odbore Politológia. Politológia sa na
BISLA
študuje v nadväznosti
na
široké
spektrum
sociálnych
a humanitných vied: filozofiu, históriu, sociológiu a medzinárodné vzťahy.
Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanizmu (BIH), ktorý
organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových intelektuálnych,
sociálnych a politických záležitostiach Slovenska i Európy a vydáva
časopis Kritika & Kontext.
BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o počet
študentov a vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z príspevku
Christian Johnson Endeavor Foundation z USA, ďalej z grantov, školného
a iných súkromných príspevkov.
Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale záujemcovia
o štúdium zo zahraničia sú rovnako vítaní. Dve tretiny študijného
programu sú vyučované v anglickom jazyku a zvyšok v slovenskom
jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na pokračovanie vo
vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v zahraničí, alebo aj na
pracovné pozície, ktoré si vyžadujú vysokoškolské bakalárske vzdelanie.
Študijný program je založený na seminároch v malých skupinách,
prednáškach a na školiteľskom (tútorskom) systéme, ako aj na získaní
praxe ešte počas štúdia.
Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi
študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas výučby,
ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna komunita
zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej publikačnej
činnosti.
BISLA sa usiluje ustavične posilňovať svoje zázemie ako súkromná
vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci európskej siete European
Colleges of Liberal Arts and Sciences (ECOLAS), na ktorej činnosti sa
aktívne podieľa.
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Vedenie vysokej školy:
Rektor:

Samuel Abrahám, PhD., M.A.

Funkčné obdobie: 2010 – 2014
Dátum vymenovania za rektora: 4.3.2010
Prorektor:

prof. PhDr. František Novosád, CSc.

Funkčné obdobie: 2010 – 2014
Dátum vymenovania za prorektora: 4.3. 2010
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Akademický senát BISLA:
Predsedníčka:
Mgr. Dagmar Kusá, PhD.
Funkčné obdobie: 2009 - 2012
Začiatok funkcie: 2009
Členovia:
Marta Holečková (zamestnanecká časť)
Bc. Lucia Sulíková (zamestnanecká časť)
Matthew Post, PhD. (zamestnanecká časť)
Nikola Revická (študentská časť)
Petra Ďurošiová (študentská časť)
Petra Lettrichová (študentská časť)
Tomáš Barborík (študentská časť)
Tomáš Beniak (študentská časť)
Arnold Kiss (študentská časť)
Andrej Kurucz (študentská časť)
Maroš Zeman (študentská časť)
Vedecká rada BISLA:
Predseda:
Samuel Abrahám, PhD., M.A. (politológia)
Členovia akademickej obce BISLA:
Prof. PhDr. František Novosád, CSc. (filozofia)
Mgr. Dagmar Kusá, PhD.
Ing. Egon Gál, CSc. (filozofia)
Matthew Post, PhD.
Ostatní členovia:
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (sociálna antropológia)
Správna rada vysokej školy:
Prof. PhDr. František Novosád, CSc. (predseda)
Julie J. Kidd, M.A. (Christian A. Johnson Endeavor Foundation, New
York)
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc. (Univerzita Komenského)
Ing. Egon Gál, CSc. (BISLA)
Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (Univerzita Komenského)
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (filozofia)
Prof. PhDr. Iveta Radičová, CSc. (sociológia)
Mag. Veit Dengler (DELL Slovakia, politológia)
Prof. RNDr. Vladimír Bužek DrSc.
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
Prof. PhDr. František Novosád, CSc. (zamestnanec)
Tatiana Blazseková (študent)
Alžbeta Hájková (študent)
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II.

Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy za
predchádzajúci rok

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií sa usiluje byť čo
najotvorenejšia k verejnosti a v roku 2011 usporiadala rad diskusií pre
svojich učiteľov, študentov a pre verejnosť. Z významnejších spomenieme
nasledujúce:
21.12.2011 Zmysel umenia dnes? – Ladislav Kováč, Jozef Fekete
07.12.2011 What Political Science is and should be about in Slovakia today
– D. Malová, J. Bátora
30.11.2011 Literárny BIH: Daniela Kapitáňová a D. Dušek
24.08.2011 James Krapfl: Can democratic revolution be democratic?
01.07.2011 Literárny BIH: Predstavenie a čítanie
Vilikovského - Daniela Kapitáňová, Pavel Vilikovský

sposovateľa

Pavla

22.06.2011 Pragmatism and Contemporary Politics - Larry Hickman
11.05.2011 Literárny BIH: Predstavenie a čítanie aforistu Tomáša Janovica Pavel Vilikovský, Tomáš Janovic
13.04.2011 Jadrová energia: Komplexný pohľad na nové pochybnosti Marta Žiaková, Michal Hudec, Jarmila Mikušová
30.03.2011 Literárny BIH: Čítanie básnika a aforistu Petra Pierre Gregora Tomáš Janovic, Vladimír Petrík, Marek Sečkař, Peter Gregor
24.03.2011 Čo sa deje v arabskom svete? - Jaroslav Drobný, Emire
Khidayer, František Novosád
09.03.2011 Reforma vysokého školstva. Kľúčové nie sú peniaze, ale prístup Peter Sýkora, František Gahér, Samuel Abrahám
02.03.2011 Questioning Atheism: Taylor, Dennett, Dawkins, Hitchens - Béla
Egyed, Samuel Abrahám
23.02.2011 O historiografii a spoločnosti - Dušan Kováč, František Novosád
16.02.2011 Science fiction a realita - Ondrej Herec, František Novosád
09.02.2011 Prezentácia knihy Milana Zemka Občan, spoločnosť, národ v
pohybe slovenských dejín -František Novosád
26.01.2011 Prečo toľko rečí okolo Maďarska - Kálmán Petőcz, Peter Morvay,
František Novosád
19.01.2011 Európa po hospodárskej kríze - víťaz či porazený? - Brigita
Schmögnerová, Ľudovít Ódor, Andrej Čierny
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III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)

bola

zriadená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2006 zo
dňa 7. júna 2006. BISLA je súkromná vysoká škola neuniverzitného typu,
ktorá má ambíciu dlhodobo pôsobiť ako odborná vysoká škola, sústreďujúca
sa výhradne na poskytovanie pregraduálneho (bakalárskeho) vzdelávania
špičkovej kvality.
BISLA je organizovaná podľa vzoru prestížnych „Liberal Arts Colleges“
v USA s malým počtom študentov, individuálnym prístupom k študentom,
malými študijnými skupinami a orientáciou na kritické myslenie. BISLA
chce poskytovať vzdelávanie domácim a zahraničným študentom výhradne
v internej

forme

štúdia,

sústreďovať

sa

na

najlepších

slovenských

a zahraničných uchádzačov s tým, že celkový počet študentov vo všetkých
ročníkoch štúdia nepresiahne počet 70. Na konci roku 2011 (údaje k 31. 10.
2011) študuje na BISLA 57 študentov, BISLA doposiaľ 25 absolventov.
BISLA v súčasnosti udeľuje

akademický titul bakalár, študijný

program Liberálne štúdiá v študijnom odbore 3. 1.6 Politológia na základe
práva, udeleného ministrom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta
2009

rozhodnutím

č.

CD-2009-31830/30738-3:

sekr.

BISLA

má

v súčasnosti obsadené 1 funkčné miesto profesora, 1 funkčné miesto
docenta a 6 funkčných miest odborných asistentov.
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V školskom roku 2010/2011 absolvovali BISLU a boli promovaní ako
bakalári nasledujúci študenti:
Meno

Priezvisko

Michal
Zuzana

Balážik
Barysz

Katarína

Boboničová

Patrik
Ján

Korda
Kralovič

Zuzana
Martin

Laslopová
Pažitný

Mgr. Peter Sabáček
Marián
Švagerko
Peter
Václavík
Eva

Viteková

Téma BP
Selected tools of mass media to
influence viewers
Power as a Decisive Factor in
International Relations
Nežná revolúcia z pohľadu dvoch
generácií
Ex Nihilo
Zrod a následky manifestu „Dvetisíc
slov...“
Collective Intelligence in Social Capital
Analýza Slovenskej drogovej politiky
s ohľadom na Akčný plán boja proti
drogám prijatý Európskou úniou
v roku 1999
Katalánsko: Národ bez štátu
Vzťah štátu a organizovaného zločinu
We Were Here First!: The role of
nationalism in Slovak – Hungarian
relationship
Konzervativizmus Edmunda Burkea
a jeho význam v súčasnom svete
liberálnej paradigmy

BISLA sa aktívne zapája do programu ERASMUS:
Výmeny študentov v šk. roku 2010/2011:
Ján Kráľovič – Univerzita Karlova v Prahe
Jozef Majerník – Tilburg University
Alexandra Tóthová – Univerzita Karlova v Prahe
Lenka Bilská – University College MAASTRICHT
Tomáš Bakoš – Univerzita Karlova v Prahe
Výmeny študentov v šk. roku 2011/2012 zimný semester:
Nikola Revicka – University College MAASTRICHT
Krajnakova Eva – University of Greenwich, London
Yvonne Lootsma – University of Greenwich, London
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IV.
V.

BISLA poskytuje len výlučne denné štúdium.
Informácie o výskumnej,
činnosti vysokej školy

umeleckej

a ďalšej

tvorivej

Výskum na BISLA je usmerňovaný interným grantovým systémom.
Rektor BISLA vypísal grant na tému“ „Kultúrno-historické predpoklady
transformácie postkomunistických spoločností“. Do tohto grantu sú
zapojení štyria učitelia BISLA: František Novosád, Samuel Abrahám,
Dagmar Kusá a Matthew Post. BISLA sa v rámci združenia škôl typu
Liberal Arts ECOLAS podieľa na ustanovení strediska pre pedagogické
vzdelávanie Teaching Centrum. Jednotliví pracovníci sa zapájajú do
výskumnej činnosti aj rámci grantových schém koordinovaných cez
VEGA.

VI.

BISLA nedisponuje právom vykonávať habilitačné
konania a konania na vymenovávanie profesorov.
V súčasnosti sa však pripravujú na habilitačné konania 3 učitelia
BISLA: Samuel Abrahám, Dagmar Kusá a Matthew Post.
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VII.

Zamestnanci vysokej školy
Samuel Abrahám, PhD. M.A.
prof. PhDr. František Novosád CSc.
Matthew Post, PhD .
Mgr. Dagmar Kusá, PhD.
ThDr. Miroslav Kocúr, PhD.
Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD
Ing. Egon Gál, CSc.
prof. MPhil. Béla Egyed, PhD.
JuDr. Branislav Fábry, PhD.
Mag. iur. Mag. phil. Simon Gruber
Doc. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Christina Manetti, PhD.
Doc. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
PhDr. Dušan Kováč DrSc.
Mgr. Emíre Khidayer, PhD.
JUDr. Hocman Juraj
Doc. PhDr. Palovičová Zuzana, CSc.
Archie Dunlop, PhD.
Mgr. Miroslav Michela, PhD.
PhDr. Bútorová Zora, PhD.
Dr. Pucherová Dobrota, D.Phil.
Ing. František Gyarfáš, PhD.
Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Janet Livingstone, PhD.
Mgr. Róbert Maco, PhD.
PhDr.Jana Muránska, PhD.

Traja učitelia BISLA sa v súčasnosti pripravujú na habilitačné
pokračovanie a to Samuel Abrahám, Dagmar Kusá, Matthew Post. Súčasťou
zvyšovania kvalifikácie sú aj pravidelné interné semináre venované analýze
najnovších trendov vo filozofii, sociológie a politických vedách. V školskom
roku 2010-2011 prebiehal interný seminár na tému „Súčasné podoby
kritickej teórie“ a „Problém človeka na pozadí sporu Ernesta Cassirera
a Martina Heideggera.“ Súčasťou zvyšovania kvalifikácie je aj výmena
učiteľov medzi spriatelenými vysokoškolskými inštitúciami. V školskom roku
2010/2011 Samuel Abrahám, PhD absolvoval študijný pobyt na –
University of Greenwich, London a Matthew Post, PhD - University College
MAASTRICHT. František Novosád a Samuel Abrahám absolvovali šudijný
pobyt na ECLA Berlin.
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VIII.

Podpora študentov

Štipendiá BISLA v roku 2011
V roku 2011 poskytla BISLA celkovo 3 druhy štipendií, a to sociálne
štipendium, na ktoré majú študenti právny nárok, motivačné štipendium
v zmysle zákona, na ktoré získala BISLA dotáciu od Ministerstva školstva SR
pre 10 % najlepších študentov podľa výsledkov ich štúdia, a štipendiá
rektora BISLA.
V roku 2011 bolo priznané sociálne štipendium 5 študentom, a to
v celkovej výške 3 635,- €.
V roku 2011 mali nárok na poskytnutie motivačného štipendia zo
štátneho rozpočtu celkovo 6 najlepší študenti, a to vo výške 475,-€, teda
celkovo 2 850,-€.
V roku 2011 poskytol rektor BISLA celkovo 11 štipendií rektora v celkovej
výške 4 200,-€ študentom, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v prijímacom
konaní na rok 2011/2012.
Koordinátor štúdia
S otázkami týkajúcimi sa štúdia, výberu predmetov, či výberu
smerovania po štúdiu na BISLA, či s otázkami týkajúcimi sa výberu letnej
školy či výmenného programu sa študenti môžu obracať na koordinátorku
štúdia Dagmar Kusú. Frekvencia stretnutí sa mení podľa potreby, no
v priemere vyhľadá koordinátorku približne päť študentov za týždeň, čo je
približne 2,5 konzultačných hodín.
Tútori
Každý študent je od prvého ročníka pridelený tútorovi – jednému
z interných pedagógov BISLA, ktorý je jeho hlavným poradcom počas
obdobia štúdia.
Tútora môže študent vyhľadávať s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa
štúdia a domácej prípravy, osobného zamerania pri výbere kurzov. Počet
stretnutí s tútorom je ľubovoľný, minimálne však dvakrát za semester.
Každý pedagóg má pridelených 10-12 študentov. Tútorské stretnutia počas
jedného semestra predstavujú približne 100 konzultačných hodín medzi
tútormi a študentmi.
Študentská prax
Každý študent BISLA absolvuje v druhom ročníku 6-týždňovú prax.
V roku 2011 boli študenti umiestnení počas stáží na Úrade vlády, Open
Society Foundation, Muslim Jewish Conference, Stredoeurópske fórum,
v mimovládnych organizáciách a kultúrnych ustanovizniach.
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Literárny klub
Týždenné stretnutia študentov, ktorí sa venujú spoločnému čítaniu kníh,
diskusiám o ich obsahu, stretnutiam s autormi, návštevám divadla.
Literárny klub sa uskutočnil pod vedením Dr. Dobroty Pucherovej, D.Phil.
Za rok 2011 cca 10 stretnutí.
Filmový klub
Týždenné stretnutia študentov a pedagógov, tematické stretnutia
k spoločne vybraným filmom a následné diskusie. Klub vedie Mgr. Dagmar
Kusá, PhD.
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IX.

Podporné činnosti vysokej školy

Súčasťou BISLA je aj Bratislavský inštitút humanizmu (BIH), ktorý
v spolupráci s BISLA organizoval aj v roku 2011 verejné diskusie
a prednášky v oblasti sociálnych a humanitných vied a otázok domáceho
i zahraničného verejného a politického života. Na tieto pravidelné prednášky
a diskusie o sociálnych, politických a kultúrnych problémoch spoločnosti
pozýva významných odborníkov z rôznych spoločenských a humanitných
zameraní, ako aj odborníkov z praxe. Jednotlivé prednášky sú prístupné
verejnosti a nadväzujú na seba v cykloch, ktoré sa uskutočňovali počas
celého roku 2011. Diskusie BIH na Grosslingovej 53 v sídle BISLA majú
ambíciu dať priestor nestrannej intelektuálnej diskusii.
Knižnica BISLA
Študenti a učitelia BISLA majú k dispozícii knižnicu a študovňu.
Knižnica obsahuje 2716 zväzkov a 92 audiovizuálnych dokumentov. V
študovni sa nachádza ďalších 2800 zväzkov a 7 odoberaných periodík.
Publikácie sú dispozícii na prezenčné štúdium v študovni, ktorá má vlastný
server na pripojenie k vnútornému informačnému systému, časť z nich sú
súčasťami príručných knižníc učiteľov a sú dostupné na vyžiadanie v ten
istý deň. Študenti a učitelia BISLA si môžu všetky tituly aj vypožičať. BISLA
zabezpečuje aj členstvo v neďalekej Knižnici Slovenskej akadémie vied.
Knižnica na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií je
akademickou knižnicou od roku 2007. Činnosť akademickej knižnice sa
riadi podľa zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Štatútom Knižnice
Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA).
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X.

Rozvoj vysokej školy
Rozvoj BISLA sa uskutočňuje podľa dlhodobého plánu. Jeho planenie
pravidelné vyhodnocuje správna a vedecká rada.
Dlhodobý zámer BISLA 2011-2016
(1) Udržať stav, keď plný počet študentov v troch ročníkoch
v bakalárskom študijnom programe Liberálne štúdiá (študijný odbor
Politológia), dosahuje 60-70 študentov.
(2) Udržať štruktúru učiteľského zboru tak, aby tak ako v roku 2011
aj v nasledujúcich rokoch povinné a povinne voliteľné predmety študijného
programu vyučovali interní učitelia s príslušnou kvalifikáciou.
(3) V priebehu roku 2012 vypracovať a predložiť Akreditačnej komisii
žiadosť o opätovnú akreditáciu študijného programu Politické vedy v odbore
Liberálne štúdiá. Strategickým cieľom je získať opätovnú akreditáciu
študijného programu tak, aby sa dalo uskutočniť prijímacie konanie pre
akademický rok 2012/2013.
(4) Najneskôr do konca roku 2014 dosiahnuť, aby všetci interní
učitelia boli zapojení do riešenia úloh vedeckého výskumu prostredníctvom
domácich
a medzinárodných
grantov.
V tejto
súvislosti
prijať
stratégiu, oblasti a hlavné témy vedeckého výskumu na BISLA.
(5) Do roku 2014 vybudovať medzinárodné kontakty BISLA, a to tak
v oblasti mobilít učiteľov, ako aj a najmä v oblasti mobilít študentov, aby
tretina študentov v strávila časť štúdia (spravidla semester)v zahraničí,
rovnako ako zabezpečiť možnosť študovať na BISLA zahraničným
záujemcom.
(6) Zdokonaľovať kritériá hodnotenia kvality výuky a výskumu BISLA,
ktoré zabezpečia transparentný a prehľadný systém posudzovania
a zvyšovania kvality výuky a výskumu na BISLA. Súčasťou týchto kritérií
musí byť aj anonymné hodnotenie výuky zo strany študentov.
(7) 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.
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Vyhodnotenie plnenia dlhodobého zámeru BISLA
Cieľ: „Dosiahnuť plný početný stav všetkých troch ročníkov
v bakalárskom študijnom programe Liberálne štúdiá (študijný odbor
Politológia), teda 60-70 študentov.“
Vyhodnotenie: BISLA má k 31. 10. 2010 celkovo 57 študentov v troch
ročníkoch štúdia, takže cieľ sa dá považovať za splnený. Do roku 2012 je
potrebné mierne zvýšiť počet študentov.
Cieľ: „(2) Personálne dobudovať štruktúru pedagógov takým
spôsobom, aby v roku 2011 povinné predmety študijného programu
vyučovali interní učitelia s príslušnou kvalifikáciou.“
Vyhodnotenie: BISLA má v súčasnosti obsadené 1 funkčné miesto
profesora, 1 funkčné miesto docenta a 6 funkčných miest odborných
asistentov. Títo učitelia vyučujú povinné a povinne voliteľné predmety. Cieľ
je splnený.
Cieľ: „(3) V priebehu roku 2008 vypracovať a predložiť Akreditačnej
komisii žiadosť o opätovnú akreditáciu študijného programu Liberálne
štúdiá. Strategickým cieľom je získať opätovnú akreditáciu študijného
programu tak, aby sa dalo uskutočniť prijímacie konanie pre akademický
rok 2010/201.“
Cieľ sa priebežne plní, pracujeme na vyhotovení akreditačného spisu.
Vyhodnotenie: BISLA v súčasnosti udeľuje akademický titul bakalár,
študijný program Liberálne štúdiá v študijnom odbore 3. 1.6 Politológia na
základe práva, udeleného ministrom školstva Slovenskej republiky dňa 25.
augusta 2009 rozhodnutím č. CD-2009-31830/30738-3: sekr. Cieľ je
splnený.
Cieľ: „(4) V roku prijať stratégiu budovania medzinárodných kontaktov
BISLA, a to tak v oblasti mobilít učiteľov, ako aj a najmä v oblasti mobilít
študentov – kľúčovou prioritou je zabezpečiť možnosť študentov BISLA
stráviť časť štúdia v zahraničí, rovnako ako zabezpečiť možnosť študovať na
BISLA zahraničným záujemcom.“
Vyhodnotenie: BISLA je súčasťou programu ERASMUS a podieľa sa na
mobilitách učiteľov i študentov. Cieľ je splnený.
Cieľ: „(6) Prijať a implementovať kritériá hodnotenia kvality výučby
a výskumu BISLA, ktoré zabezpečia transparentný a prehľadný systém
posudzovania a zvyšovania kvality výučby a výskumu na BISLA. Súčasťou
týchto kritérií musí byť aj anonymné hodnotenie výučby zo strany
študentov.“
Vyhodnotenie:
Študenti
hodnotia
výučbu
prostredníctvom
anonymných dotazníkov. Výskumné aktivity učiteľov sa posudzujú na
základe ich výstupov. Cieľ je splnený.
Cieľ: „(8) 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: V rokoch 2006 – 2011 sa uskutočnilo na BISLA viac
než 150 verejných podujatí, seminárov a diskusií. Cieľ je splnený.
Záver: Dlhodobý zámer BISLA na roky 2010 – 2016 sa priebežne
plní v súlade s poslaním BISLA.
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XI.

Medzinárodné aktivity vysokej školy

BISLA je súčasťou medzinárodného združenia európskych škôl
ECOLAS, podporeného Európskou komisiou.
BISLA je súčasťou programu ERASMUS a podieľa sa na mobilitách
učiteľov i študentov. V roku 2011 vycestovali v rámci výmenného pobytu
ERASMUS 4 študenti a 2 učitelia.
V roku 2011 navštívili Bislu nasledujúci učitelia a vedeckí pracovníci
zo spriatelených škôl:
14.03. – 21.03.2011
11.04. – 16.04.2011

Prof. Brenda Foley, Marlboro College University,
USA
Suleiman Khatib, Competence for peace, Palestine

27.04.2011

Theodore Sedgwick, U.S. Ambassador to Slovakia

23.05. – 27.05.2011

Prof. Alev Adil, University of Greenwich, LONDON

01.06. – 06.06.2011

Prof. Larry A. Hickman, Center for Dewey
Studies,
Southern
Illinois
University
Carbondale, USA

21.06. – 24.06.2011

Wojciech Przybilski, Fundacja Res Publica,
Warszawa, POĽSKO

22.08. – 25.08.2011

Prof. James Krapfl, McGill University, Montreal,
CANADA
Nir Boms, PhD., University of Haifa, Israel

20.09. – 23.09.2011
07.10. – 11.10.2011
07.10. – 11.10.2011

Prof. Kiran Cunningham, Kalamazoo College,
Michigan, USA
Prof. Rick Warner, Wabash College, Indiana, USA
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XII.

Systém kvality

BISLA priebežne sleduje kvalitu vyučovania a to prostredníctvom
konzultácií vedenia školy s učiteľmi a prostredníctvom vyhodnocovania
anonymných dotazníkov študentov. Anonymné ankety realizuje vždy na
konci semestra. Študentom kladieme otázky týkajúce sa náročnosti kurzov,
obsahu kurzov, nadväznosti kurzov na sebe. Pýtame sa ja na to, ako
študenti hodnotia svoju vlastnú aktivitu. Vedenie školy sa oboznámi
s výsledkami dotazníka a v prípade, keď niektorý kurz je väčšinou študentov
označený za nekvalitný, tak vedenie školy prediskutuje s príslušným
učiteľom štruktúru a spôsob vedenia kurzu. Názory študentov rešpektujeme,
vždy ich však porovnávame s celkovou orientáciou učebných plánov. Okrem
toho, väčšina našich učiteľov dáva študentom aj vlastné dotazníky, alebo
v osobných pohovoroch diskutuje so študentmi o spôsobe vedenia kurzu. Aj
vďaka zisťovaniu názorov študentov na kvalitu kurzov sa nám darí udržiavať
vysokú úroveň školy.
Vedenie BISLA venuje osobitnú pozornosť problému plagiátorstva.
V školskom
roku 2010/2011 sa viedli dve disciplinárne pokračovania
s študentmi, ktorí sa dostali do podozrenia, že časť svojich prác
prekopírovali z cudzích textov. Dvaja študenti boli z týchto dôvodov
podmienečne vylúčení na jeden semester zo štúdia. BISLA má výlučne
denné štúdium, účasť na prednáškach a seminároch je povinná
a neodôvodnená absencia vedie k tomu, že študent je automaticky
hodnotený známkou Fx. BISLA v súčasnosti pripravuje
v spolupráci
s príbuznými školami združeným v ECOLAS založenie strediska pre
zvyšovanie pedagogických kompetencii Teaching Center. V súčasnosti
kladieme dôraz na konsolidáciu učiteľského zboru, tak aby všetky kľúčové
kurzy boli vyučované internými učiteľmi.
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XIII.

Kontaktné údaje
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ, n.o.
GROSSLINGOVA 53
811 09 BRATISLAVA
IČO: 37924133
DIČ: 2022168577
www.bisla.sk
Samuel Abrahám, PhD. – rektor 02/59 234 200
Prof. PhDr. František Novosád, CSc. – prorektor 02/59 234 203
Mgr. Dagmar Kusá, PhD. – koordinátorka štúdia 02/59 234 303
Bc. Lucia Sulíková - asistentka rektora 02/59 234 312
Marta Holečková – študijná referentka 02/59 234 201
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XIV.

Sumár
BISLA je organizovaná podľa vzoru prestížnych „Liberal Arts Colleges“
v USA

s malým

počtom

študentov,

individuálnym

prístupom

k študentom, malými študijnými skupinami a orientáciou na kritické
myslenie. BISLA chce poskytovať vzdelávanie domácim a zahraničným
študentom

výhradne

v internej

forme

štúdia,

sústreďovať

sa

na

najlepších slovenských a zahraničných uchádzačov s tým, že celkový
počet študentov vo všetkých ročníkoch štúdia nepresiahne počet 70. Na
konci roku 2011 (údaje k 31. 10. 2011) študovalo na BISLA 57
študentov, BISLA mala doposiaľ 25 absolventov. BISLA v súčasnosti
udeľuje akademický titul bakalár, študijný program Liberálne štúdiá
v študijnom odbore 3. 1.6 Politológia na základe práva, udeleného
ministrom

školstva

Slovenskej

republiky

dňa

25.

augusta

2009

rozhodnutím č. CD-2009-31830/30738-3: sekr. BISLA má v súčasnosti
obsadené 1 funkčné miesto profesora, 1 funkčné miesto docenta a 6
funkčných miest odborných asistentov.
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