Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

82/2017-AK / #1340001

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným
zamestnancom vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340002

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným
zamestnancom vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340003

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným
zamestnancom vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340004

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným
zamestnancom vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340005

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným
zamestnancom vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340006

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmihula Daniel, doc. JUDr. et MUDr., PhD. Dr.Iur. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným
zamestnancom vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340007

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác. Nie je splnená
podmienka, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie.
Nesplnené kritérium KSP - A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu Garant v roku
posudzovania žiadosti dovŕšil 70 rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní a uskutočňovaní
výskumných činností pracoviska súvisiacich s obsahom študijného programu. Publikačná činnosť a
výskumná činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju
študijného programu, ktorý garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba jednu vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, dve učebnice a dve odborné publikácie. Za posledných päť rokov garant
nezískal ani jeden výskumný grant.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340008

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác. Nie je splnená
podmienka, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie.
Nesplnené kritérium KSP - A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu Garant v roku
posudzovania žiadosti dovŕšil 70 rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní a uskutočňovaní
výskumných činností pracoviska súvisiacich s obsahom študijného programu. Publikačná činnosť a
výskumná činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju
študijného programu, ktorý garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba jednu vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, dve učebnice a dve odborné publikácie. Za posledných päť rokov garant
nezískal ani jeden výskumný grant.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340009

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác. Nie je splnená
podmienka, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie.
Nesplnené kritérium KSP - A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu Garant v roku
posudzovania žiadosti dovŕšil 70 rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní a uskutočňovaní
výskumných činností pracoviska súvisiacich s obsahom študijného programu. Publikačná činnosť a
výskumná činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju
študijného programu, ktorý garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba jednu vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, dve učebnice a dve odborné publikácie. Za posledných päť rokov garant
nezískal ani jeden výskumný grant.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340010

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác. Nie je splnená
podmienka, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie.
Nesplnené kritérium KSP - A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu Garant v roku
posudzovania žiadosti dovŕšil 70 rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní a uskutočňovaní
výskumných činností pracoviska súvisiacich s obsahom študijného programu. Publikačná činnosť a
výskumná činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju
študijného programu, ktorý garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba jednu vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, dve učebnice a dve odborné publikácie. Za posledných päť rokov garant
nezískal ani jeden výskumný grant.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340011

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác. Nie je splnená
podmienka, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie.
Nesplnené kritérium KSP - A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu Garant v roku
posudzovania žiadosti dovŕšil 70 rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní a uskutočňovaní
výskumných činností pracoviska súvisiacich s obsahom študijného programu. Publikačná činnosť a
výskumná činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju
študijného programu, ktorý garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba jednu vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, dve učebnice a dve odborné publikácie. Za posledných päť rokov garant
nezískal ani jeden výskumný grant.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340012

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
TÓTH Rastislav, prof. PhDr., CSc. (1947)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1: Pracovisko preukazuje len čiastočne výskumnú činnosť v
problematike študijného odboru. Hoci výsledky sú akceptované na medzinárodnej úrovni, prevažná
väčšina uvádzaných výstupov je publikovaná autormi, ktorí primárne publikujú pod hlavičkou
kmeňových pracovísk. Pracovisko v hodnotenom období nezískalo nijaký výskumný grant. Nesplnené
kritérium KSP - A4: Počet záverečných prác na 1. a 2. stupni štúdia vedených jedným zamestnancom
vysokej školy v niektorých prípadoch presahuje v jednom akademickom roku desať prác. Nie je splnená
podmienka, že na vedenie záverečnej práce treba o jeden stupeň vyššie vysokoškolské vzdelanie.
Nesplnené kritérium KSP - A6: Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu Garant v roku
posudzovania žiadosti dovŕšil 70 rokov veku. Garant nemá podiel na organizovaní a uskutočňovaní
výskumných činností pracoviska súvisiacich s obsahom študijného programu. Publikačná činnosť a
výskumná činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov zásadnejším spôsobom nenapomáha rozvoju
študijného programu, ktorý garantuje. Za posledných päť rokov publikoval iba jednu vedeckú prácu v
zahraničných časopisoch, dve učebnice a dve odborné publikácie. Za posledných päť rokov garant
nezískal ani jeden výskumný grant.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Minďaš Jozef, Doc., RNDr. Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340014

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Minďaš Jozef, Doc., RNDr. Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340015

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Minďaš Jozef, Doc., RNDr. Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340016

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Minďaš Jozef, Doc., RNDr. Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340017

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Minďaš Jozef, Doc., RNDr. Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340018

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Minďaš Jozef, Doc., RNDr. Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340019

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340020

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340021

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340022

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340023

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340024

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340025

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950)
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie výskumnej činnosti pracoviska vysokej
školy v oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie
hodnotenia minimálne B-.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340026

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950)
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie výskumnej činnosti pracoviska vysokej
školy v oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie
hodnotenia minimálne B-.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340027

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950)
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie výskumnej činnosti pracoviska vysokej
školy v oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie
hodnotenia minimálne B-.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340028

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950)
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie výskumnej činnosti pracoviska vysokej
školy v oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie
hodnotenia minimálne B-.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340029

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950)
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie výskumnej činnosti pracoviska vysokej
školy v oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie
hodnotenia minimálne B-.
Odporúčania vys okej š kole:
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:

82/2017-AK / #1340030

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (730000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Košice (vybrané predmety)

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kulhavý Jiř í, prof., Ing., CSc. (1951)
Varcholová Tatiana, prof., Ing., CSc. (1950)
Minďaš Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP - A1 Celkové hodnotenie výskumnej činnosti pracoviska vysokej
školy v oblasti výskumu 10 je C+ (2.30), čím nie je splnená minimálna podmienka, ktorou je dosiahnutie
hodnotenia minimálne B-.
Odporúčania vys okej š kole:
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.

