
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hospodárska a podnikateľská etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290005

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hospodárska a podnikateľská etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hospodárska a podnikateľská etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hospodárska a podnikateľská etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290002

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hospodárska a podnikateľská etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: hospodárska a podnikateľská etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuzmišinová Viera, Ing. CSc. doc. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290029

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuzmišinová Viera, Ing. CSc. doc. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290028

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuzmišinová Viera, Ing. CSc. doc. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290027

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuzmišinová Viera, Ing. CSc. doc. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290026

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuzmišinová Viera, Ing. CSc. doc. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Číslo a názov študijného odboru: 6262 (3.3.9) Obchodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuzmišinová Viera, Ing. CSc. doc. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290018

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Storoška Marek, PaedDr. PhD. Doc. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Storoška Marek, PaedDr. PhD. Doc. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Storoška Marek, PaedDr. PhD. Doc. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Storoška Marek, PaedDr. PhD. Doc. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Storoška Marek, PaedDr. PhD. Doc. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Storoška Marek, PaedDr. PhD. Doc. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290036

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šatanová Anna, Ing. CSc. prof. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A1 z dôvodu, že pracovisko nepreukazuje požadovanú nepretržitú výskumnú

činnosť v problematike študijného odboru: - v žiadosti uvádza iba výskumné aktivity sledovateľské a na
národnej úrovni (2 projekty VEGA, 1x KEGA, 1x GAČR a 1x cezhr. spolupráca vždy iba jeden člen
ISM ako spoluriešiteľ - chýbajú projekty nadnárodného charakteru, - chýbajú projekty s väčšou
účasťou riešiteľov ISM. Pracovisko má publikačné výstupy v danom odbore len na: - národnej úrovni,
1x kat. A, 1x B - nadnárodnej úrovni 1x v angl. jazyku kat. B, ostatné iba v slov. jazyku kat. B a C.
Nesplnené KSP-A3 z dôvodu, že vysoká škola uvádza nedostatočné personálne zabezpečenie výučby v
navrhovanom študijnom programe. Zloženie personálu je nedostatočné predovšetkým z kvantitatívneho
hľadiska – nie sú naplnené požiadavky na zabezpečenie výučby v druhom stupni. Rozsah, kvalita a
odborná stránka výskumnej a publikačnej činnosti v žiadosti uvedených zamestnancov - autorov nie
dostatočne preukazujú požadovanú kvalitu – nie sú postačujúce pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
Celkom sa na výučbe v 2. stupni navrhovaného programu (podľa predloženého študijného plánu)
zúčastňuje 10 akad. zamestnancov. Povinné a povinne voliteľné predmety (predmety jadra) zabezpečuje
iba 7 interných učiteľov.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .





Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290035

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šatanová Anna, Ing. CSc. prof. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A1 z dôvodu, že pracovisko nepreukazuje požadovanú nepretržitú výskumnú

činnosť v problematike študijného odboru: - v žiadosti uvádza iba výskumné aktivity sledovateľské a na
národnej úrovni (2 projekty VEGA, 1x KEGA, 1x GAČR a 1x cezhr. spolupráca vždy iba jeden člen
ISM ako spoluriešiteľ - chýbajú projekty nadnárodného charakteru, - chýbajú projekty s väčšou
účasťou riešiteľov ISM. Pracovisko má publikačné výstupy v danom odbore len na: - národnej úrovni,
1x kat. A, 1x B - nadnárodnej úrovni 1x v angl. jazyku kat. B, ostatné iba v slov. jazyku kat. B a C.
Nesplnené KSP-A3 z dôvodu, že vysoká škola uvádza nedostatočné personálne zabezpečenie výučby v
navrhovanom študijnom programe. Zloženie personálu je nedostatočné predovšetkým z kvantitatívneho
hľadiska – nie sú naplnené požiadavky na zabezpečenie výučby v druhom stupni. Rozsah, kvalita a
odborná stránka výskumnej a publikačnej činnosti v žiadosti uvedených zamestnancov - autorov, nie
dostatočne preukazujú požadovanú kvalitu – nie sú postačujúce pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
Celkom sa na výučbe v 2. stupni navrhovaného programu (podľa predloženého študijného plánu)
zúčastňuje 10 akad. zamestnancov. Povinné a povinne voliteľné predmety (predmety jadra) zabezpečuje
iba 7 interných učiteľov.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .





Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šatanová Anna, Ing. CSc. prof. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A1 z dôvodu, že pracovisko nepreukazuje požadovanú nepretržitú výskumnú

činnosť v problematike študijného odboru: - v žiadosti uvádza iba výskumné aktivity sledovateľské a na
národnej úrovni (2 projekty VEGA, 1x KEGA, 1x GAČR a 1x cezhr. spolupráca vždy iba jeden člen
ISM ako spoluriešiteľ - chýbajú projekty nadnárodného charakteru, - chýbajú projekty s väčšou
účasťou riešiteľov ISM. Pracovisko má publikačné výstupy v danom odbore len na: - národnej úrovni,
1x kat. A, 1x B - nadnárodnej úrovni 1x v angl. jazyku kat. B, ostatné iba v slov. jazyku kat. B a C.
Nesplnené KSP-A3 z dôvodu, že vysoká škola uvádza nedostatočné personálne zabezpečenie výučby v
navrhovanom študijnom programe. Zloženie personálu je nedostatočné predovšetkým z kvantitatívneho
hľadiska – nie sú naplnené požiadavky na zabezpečenie výučby v druhom stupni. Rozsah, kvalita a
odborná stránka výskumnej a publikačnej činnosti v žiadosti uvedených zamestnancov - autorov nie
dostatočne preukazujú požadovanú kvalitu – nie sú postačujúce pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
Celkom sa na výučbe v 2. stupni navrhovaného programu (podľa predloženého študijného plánu)
zúčastňuje 10 akad. zamestnancov. Povinné a povinne voliteľné predmety (predmety jadra) zabezpečuje
iba 7 interných učiteľov.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .





Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290033

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šatanová Anna, Ing. CSc. prof. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A1 z dôvodu, že pracovisko nepreukazuje požadovanú nepretržitú výskumnú

činnosť v problematike študijného odboru: - v žiadosti uvádza iba výskumné aktivity sledovateľské a na
národnej úrovni (2 projekty VEGA, 1x KEGA, 1x GAČR a 1x cezhr. spolupráca vždy iba jeden člen
ISM ako spoluriešiteľ - chýbajú projekty nadnárodného charakteru, - chýbajú projekty s väčšou
účasťou riešiteľov ISM. Pracovisko má publikačné výstupy v danom odbore len na: - národnej úrovni,
1x kat. A, 1x B - nadnárodnej úrovni 1x v angl. jazyku kat. B, ostatné iba v slov. jazyku kat. B a C.
Nesplnené KSP-A3 z dôvodu, že vysoká škola uvádza nedostatočné personálne zabezpečenie výučby v
navrhovanom študijnom programe. Zloženie personálu je nedostatočné predovšetkým z kvantitatívneho
hľadiska – nie sú naplnené požiadavky na zabezpečenie výučby v druhom stupni. Rozsah, kvalita a
odborná stránka výskumnej a publikačnej činnosti v žiadosti uvedených zamestnancov - autorov nie
dostatočne preukazujú požadovanú kvalitu – nie sú postačujúce pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
Celkom sa na výučbe v 2. stupni navrhovaného programu (podľa predloženého študijného plánu)
zúčastňuje 10 akad. zamestnancov. Povinné a povinne voliteľné predmety (predmety jadra) zabezpečuje
iba 7 interných učiteľov.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .





Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290032

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šatanová Anna, Ing. CSc. prof. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A1 z dôvodu, že pracovisko nepreukazuje požadovanú nepretržitú výskumnú

činnosť v problematike študijného odboru: - v žiadosti uvádza iba výskumné aktivity sledovateľské a na
národnej úrovni (2 projekty VEGA, 1x KEGA, 1x GAČR a 1x cezhr. spolupráca vždy iba jeden člen
ISM ako spoluriešiteľ - chýbajú projekty nadnárodného charakteru, - chýbajú projekty s väčšou
účasťou riešiteľov ISM. Pracovisko má publikačné výstupy v danom odbore len na: - národnej úrovni,
1x kat. A, 1x B - nadnárodnej úrovni 1x v angl. jazyku kat. B, ostatné iba v slov. jazyku kat. B a C.
Nesplnené KSP-A3 z dôvodu, že vysoká škola uvádza nedostatočné personálne zabezpečenie výučby v
navrhovanom študijnom programe. Zloženie personálu je nedostatočné predovšetkým z kvantitatívneho
hľadiska – nie sú naplnené požiadavky na zabezpečenie výučby v druhom stupni. Rozsah, kvalita a
odborná stránka výskumnej a publikačnej činnosti v žiadosti uvedených zamestnancov - autorov nie
dostatočne preukazujú požadovanú kvalitu – nie sú postačujúce pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
Celkom sa na výučbe v 2. stupni navrhovaného programu (podľa predloženého študijného plánu)
zúčastňuje 10 akad. zamestnancov. Povinné a povinne voliteľné predmety (predmety jadra) zabezpečuje
iba 7 interných učiteľov.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .





Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290031

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šatanová Anna, Ing. CSc. prof. (1955)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A1 z dôvodu, že pracovisko nepreukazuje požadovanú nepretržitú výskumnú

činnosť v problematike študijného odboru: - v žiadosti uvádza iba výskumné aktivity sledovateľské a na
národnej úrovni (2 projekty VEGA, 1x KEGA, 1x GAČR a 1x cezhr. spolupráca vždy iba jeden člen
ISM ako spoluriešiteľ - chýbajú projekty nadnárodného charakteru, - chýbajú projekty s väčšou
účasťou riešiteľov ISM. Pracovisko má publikačné výstupy v danom odbore len na: - národnej úrovni,
1x kat. A, 1x B - nadnárodnej úrovni 1x v angl. jazyku kat. B, ostatné iba v slov. jazyku kat. B a C.
Nesplnené KSP-A3 z dôvodu, že vysoká škola uvádza nedostatočné personálne zabezpečenie výučby v
navrhovanom študijnom programe. Zloženie personálu je nedostatočné predovšetkým z kvantitatívneho
hľadiska – nie sú naplnené požiadavky na zabezpečenie výučby v druhom stupni. Rozsah, kvalita a
odborná stránka výskumnej a publikačnej činnosti v žiadosti uvedených zamestnancov - autorov nie
dostatočne preukazujú požadovanú kvalitu – nie sú postačujúce pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
Celkom sa na výučbe v 2. stupni navrhovaného programu (podľa predloženého študijného plánu)
zúčastňuje 10 akad. zamestnancov. Povinné a povinne voliteľné predmety (predmety jadra) zabezpečuje
iba 7 interných učiteľov.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .





Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290012

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290010

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290008

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Slomski Vojtech, PhDr. PhD. Prof. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290024

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Zbigniew, dr. hab., prof. zw. (1947/po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290023

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Zbigniew, dr. hab., prof. zw. (1947/po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290022

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Zbigniew, dr. hab., prof. zw. (1947/po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290021

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Zbigniew, dr. hab., prof. zw. (1947/po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290020

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Zbigniew, dr. hab., prof. zw. (1947/po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 103/2016-AK / #1290019

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
(729000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Zbigniew, dr. hab., prof. zw. (1947/po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .


