
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 185/2014-AK / #1070822

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Filo Július, Dr.h.c. prof. ThDr. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070821

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Filo Július, Dr.h.c. prof. ThDr. (1950)

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: 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070819

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Horňanová Sidonia, doc. ThDr. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070824

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bándy Juraj, prof. ThDr. (1950)

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: 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070823

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bándy Juraj, prof. ThDr. (1950)

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: 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070825

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Filo Július, Dr.h.c., prof. ThDr. (1950)

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: 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1948

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Filo Július, Dr.h.c., prof. ThDr. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070820

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Horňanová Sidonia, doc. ThDr. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070829

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
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 spolugaranti:

Bándy Juraj, prof. ThDr. (1950)
Filo Július, Dr.h.c. prof. ThDr. (1950)
Horňanová Sidonia, doc. ThDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070828

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
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 spolugaranti:

Bándy Juraj, prof. ThDr. (1950)
Filo Július, Dr.h.c. prof. ThDr. (1950)
Horňanová Sidonia, doc. ThDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070827

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
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 spolugaranti:

Bándy Juraj, prof. ThDr. (1950)
Filo Július, Dr.h.c. prof. ThDr. (1950)
Horňanová Sidonia, doc. ThDr. PhD. (1973)

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 a spolugaranta: 1950 (po začiatku septembra)

Odporúčania vysokej škole:
nejde o ŠP v angličtine - ILP sú v slovenčine - upraviť

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: 185/2014-AK / #1070826

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Evanjelická bohoslovecká fakulta (701100000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: evanjelická teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6163 (2.1.14) Evanjelická teológia
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 spolugaranti:

Bándy Juraj, prof. ThDr. (1950)
Filo Július, Dr.h.c. prof. ThDr. (1950)
Horňanová Sidonia, doc. ThDr. PhD. (1973)

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 a spolugaranta: 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070836

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Papula Ján, doc. Ing., PhD. (1979)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070835

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Papula Ján, doc. Ing., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070834

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Papula Ján, doc. Ing., PhD. (1979)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070833

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Papula Ján, doc. Ing., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070852

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: medzinárodný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: francúzsky jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Nováčková Daniela, doc. JUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v IL sa neuvádza odporúčaná literatúra v jazyku poskytovania ŠP.

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: 185/2014-AK / #1070851

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: medzinárodný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Nováčková Daniela, doc. JUDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070840

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070839

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070838

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070837

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070842

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: medzinárodný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070841

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: medzinárodný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Komorník Jozef, prof. RNDr., DrSc. (1950)

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 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070846

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)
Rudy Ján, prof. Ing., PhD. (1951)
Remišová Anna, prof. PhDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070845

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)
Rudy Ján, prof. Ing., PhD. (1951)
Remišová Anna, prof. PhDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070844

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)
Rudy Ján, prof. Ing., PhD. (1951)
Remišová Anna, prof. PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 garant a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú

kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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: 185/2014-AK / #1070843

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) 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 spolugaranti:

Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. (1951)
Rudy Ján, prof. Ing., PhD. (1951)
Remišová Anna, prof. PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 garant a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú

kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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: 185/2014-AK / #1070850

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: podnikový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6290 (3.3.22) Podnikový 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 spolugaranti:

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc. (1954)
Pilková Anna, doc. Ing., PhD., MBA (1953)
Štarchoň Peter, doc. Mgr., PhD. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070849

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: podnikový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6290 (3.3.22) Podnikový 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 spolugaranti:

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc. (1954)
Pilková Anna, doc. Ing., PhD., MBA (1953)
Štarchoň Peter, doc. Mgr., PhD. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070848

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: podnikový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6290 (3.3.22) Podnikový 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 spolugaranti:

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc. (1954)
Pilková Anna, doc. Ing., PhD., MBA (1953)
Štarchoň Peter, doc. Mgr., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú kvalitu ŠP do

najbližšej komplexnej akreditácie

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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: 185/2014-AK / #1070847

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta managementu (701120000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: podnikový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6290 (3.3.22) Podnikový 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 spolugaranti:

Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc. (1954)
Pilková Anna, doc. Ing., PhD., MBA (1953)
Štarchoň Peter, doc. Mgr., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 garant a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú

kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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: 185/2014-AK / #1070764

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
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 spolugaranti:

Gruska Damas, Doc. RNDr, PhD. (1962)
Markošová Mária, Doc. RNDr, PhD (1958)

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: 185/2014-AK / #1070763

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gruska Damas, Doc. RNDr, PhD. (1962)
Markošová Mária, Doc. RNDr, PhD (1958)

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: 185/2014-AK / #1070766

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16,13.

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

Názov študijného programu: bioinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika, 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Brejová Bronislava, Doc. Mgr., PhD. (1976)
Tomáška Ľubomír, Prof. RNDr., DrSc. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070765

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16,13.

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

Názov študijného programu: bioinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika, 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Brejová Bronislava, Doc. Mgr., PhD. (1976)
Tomáška Ľubomír, Prof. RNDr., DrSc. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070711

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biomedicínska fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
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 spolugaranti:

Waczulíková Iveta, Doc. RNDr. PhD. (1966)
Polák Štefan, Doc. MUDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070710

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biomedicínska fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Waczulíková Iveta, Doc. RNDr. PhD. (1966)
Polák Štefan, Doc. MUDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070784

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: ekonomická a finančná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
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 spolugaranti:

Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)

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: 185/2014-AK / #1070783

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: ekonomická a finančná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)

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: 185/2014-AK / #1070707

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070706

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070768

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
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 spolugaranti:

Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. (1957)
Škoviera Martin, Prof.,RNDr., PhD. (1957)
Plachetka Tomáš, doc. RNDr. Dr. (NEUVEDENY ROK)

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: 185/2014-AK / #1070767

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. (1957)
Škoviera Martin, Prof.,RNDr., PhD. (1957)
Plachetka Tomáš, doc. RNDr. Dr. (NEUVEDENY ROK)

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: 185/2014-AK / #1070786

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: manažérska matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
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 spolugaranti:

Toma Vladimír, Doc. RNDr. PhD. (1950)

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: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070785

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: manažérska matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Toma Vladimír, Doc. RNDr. PhD. (1950)

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: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070788

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
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 spolugaranti:

Filo Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070787

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Filo Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070709

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Sýkora Ivan, Doc. RNDr., PhD. (1955)
Morvová Marcela, Doc. RNDr., PhD. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070708

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sýkora Ivan, Doc. RNDr., PhD. (1955)
Morvová Marcela, Doc. RNDr., PhD. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070790

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: poistná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 6211 (9.1.10) Štatistika
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 spolugaranti:

Janková Katarína, Doc., RNDr., CSc. (1962)
Harman Radoslav, Doc.,Mgr.,PhD. (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: 185/2014-AK / #1070789

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: poistná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 6211 (9.1.10) Štatistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Janková Katarína, Doc., RNDr., CSc. (1962)
Harman Radoslav, Doc.,Mgr.,PhD. (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: 185/2014-AK / #1070679

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
ChalmovianskýPavel, Doc., RNDr., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070680

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Demkanin Peter, Doc. RNDr. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame výučbu len v slovenskom jazyku, nakoľko informačné listy aj odporúčaná literatúra

sú len v slovenskom jazyku.

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: 185/2014-AK / #1070681

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame výučbu len v slovenskom jazyku, nakoľko informačné listy aj odporúčaná literatúra

sú len v slovenskom jazyku.

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: 185/2014-AK / #1070683

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP - B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070682

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070772

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070771

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070770

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
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 spolugaranti:

Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070769

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070727

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astronómia a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mach Pavel, doc., Ing., CSc. (1952)
Klačka, Jozef, doc. RNDr., PhD. (1963)
Kornoš Leonard, doc., RNDr.,PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070712

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika a chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hianik Tibor, Prof. RNDr. DrSc. (1952)
Babinec Peter, Prof. RNDr. CSc. (1962)
Babincová Melánia, Prof. RNDr. CSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070714

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biomedicínska fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
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 spolugaranti:

Šikurová Libuša, Prof., RNDr., CSc. (1953)
Danihel Ľudovít, Prof., MUDr. CSc. (1950)

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 2 je 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070713

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biomedicínska fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Šikurová Libuša, Prof., RNDr., CSc. (1953)
Danihel Ľudovít, Prof., MUDr. CSc. (1950)

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 2 je 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070792

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
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 spolugaranti:

Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)
Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Melicherčík Igor, Doc., Mgr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070791

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)
Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Melicherčík Igor, Doc., Mgr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070716

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a
klimatológia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Urban Jan, Prof., RNDr., DrSc. (1952)
Sýkora Ivan, Doc., RNDr., PhD. (1955)
Lapin Milan, Prof., RNDr., CSc. (1948)

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: 185/2014-AK / #1070715

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a
klimatológia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Urban Jan, Prof., RNDr., DrSc. (1952)
Sýkora Ivan, Doc., RNDr., PhD. (1955)
Lapin Milan, Prof., RNDr., CSc. (1948)

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: 185/2014-AK / #1070718

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika plazmy
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Matejčík Śtefan, Prof. Dr RNDr. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070717

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika plazmy
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Matejčík Śtefan, Prof. Dr RNDr. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070720

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika tuhých látok
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Kúš Peter, Prof. RNDr. DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070719

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika tuhých látok
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kúš Peter, Prof. RNDr. DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070776

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
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 spolugaranti:

Rastislav Královič, Prof. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070775

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rastislav Královič, Prof. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070774

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rastislav Královič, Prof. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070773

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rastislav Královič, Prof. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070722

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070721

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070778

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: kognitívna veda
Číslo a názov študijného odboru: 2503 (9.2.11) Kognitívna veda
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 spolugaranti:

Farkaš Igor, doc. Ing. PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070777

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: kognitívna veda
Číslo a názov študijného odboru: 2503 (9.2.11) Kognitívna veda
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Farkaš Igor, doc. Ing. PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070794

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: manažérska matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
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 spolugaranti:

Fečkan Michal, Prof. RNDr. DrSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070793

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: manažérska matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fečkan Michal, Prof. RNDr. DrSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070796

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
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 spolugaranti:

Filo Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070795

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Filo Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070724

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: optika, lasery a optická spektroskopia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Veis Pavel, Prof. Dr. RNDr. CSc (1963)

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: 185/2014-AK / #1070723

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: optika, lasery a optická spektroskopia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Veis Pavel, Prof. Dr. RNDr. CSc (1963)

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: 185/2014-AK / #1070872

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: počítačová grafika a geometria
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
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 spolugaranti:

Korbaš, Július, Prof., RNDr. PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070871

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: počítačová grafika a geometria
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, Prof., RNDr. PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070874

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: počítačová grafika a geometria - konverzný program
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, Prof., RNDr. PhD. (1955)
Ferko, Andrej, Doc. RNDr. PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070873

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: počítačová grafika a geometria - konverzný program
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, Prof., RNDr. PhD. (1955)
Ferko, Andrej, Doc. RNDr. PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070798

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: pravdepodobnosť a matematická štatistika
Číslo a názov študijného odboru: 6211 (9.1.10) Štatistika
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 spolugaranti:

Fila Marek, Prof., RNDr., DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070797

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: pravdepodobnosť a matematická štatistika
Číslo a názov študijného odboru: 6211 (9.1.10) Štatistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fila Marek, Prof., RNDr., DrSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070726

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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 spolugaranti:

Martoňák Roman, prof. Ing. DrSc. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070725

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Martoňák Roman, prof. Ing. DrSc. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070684

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Chalmovianský Pavel, Doc. RNDr. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070685

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo deskriptívnej geometrie (v kombinácii) - konverzný ŠP
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Chalmovianský Pavel, Doc. RNDr. PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070686

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Demkanin Peter, Doc. RNDr. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame výučbu len v slovenskom jazyku, nakoľko informačné listy aj odporúčaná literatúra

sú len v slovenskom jazyku.

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: 185/2014-AK / #1070687

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo fyziky (v kombinácii) - konverzný ŠP
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Demkanin Peter, Doc. RNDr. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame výučbu len v slovenskom jazyku, nakoľko informačné listy aj odporúčaná literatúra

sú len v slovenskom jazyku.

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: 185/2014-AK / #1070688

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubincová Zuzana, Doc. RNDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame výučbu len v slovenskom jazyku, nakoľko informačné listy aj odporúčaná literatúra

sú len v slovenskom jazyku.

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: 185/2014-AK / #1070689

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubincová Zuzana, Doc. RNDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Odporúčame výučbu len v slovenskom jazyku, nakoľko informačné listy aj odporúčaná literatúra

sú len v slovenskom jazyku.

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: 185/2014-AK / #1070691

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP - B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, včítane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070690

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070693

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070692

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii) - konverzný ŠP
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070802

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)
Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Harman, Radoslav, Doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070801

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)
Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Harman, Radoslav, Doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070800

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)
Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Harman, Radoslav, Doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070799

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčovič Daniel, Prof., RNDr., CSc. (1965)
Halická Margaréta, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Harman, Radoslav, Doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070762

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astronómia a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1140 (4.1.7) Astronómia, 1141 (4.1.8) Astrofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mach Pavel, prof., Ing., CSc. (1952)
Klačka, Jozef, doc. RNDr., PhD. (1963)
Kornoš Leonard, doc., RNDr.,PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070761

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astronómia a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1140 (4.1.7) Astronómia, 1141 (4.1.8) Astrofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mach Pavel, prof., Ing., CSc. (1952)
Klačka, Jozef, doc. RNDr., PhD. (1963)
Kornoš Leonard, doc., RNDr.,PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070760

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astronómia a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1140 (4.1.7) Astronómia, 1141 (4.1.8) Astrofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mach Pavel, prof., Ing., CSc. (1952)
Klačka, Jozef, doc. RNDr., PhD. (1963)
Kornoš Leonard, doc., RNDr.,PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070759

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astronómia a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1140 (4.1.7) Astronómia, 1141 (4.1.8) Astrofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mach Pavel, prof., Ing., CSc. (1952)
Klačka, Jozef, doc. RNDr., PhD. (1963)
Kornoš Leonard, doc., RNDr.,PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070729

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1157 (4.1.12) Biofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hianik Tibor, Prof. RNDr. DrSc. (1952)
Šikurová Libuša, Prof. RNDr. PhD. (1953)
Babincová Melánia, Prof. RNDr. CSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070728

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1157 (4.1.12) Biofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hianik Tibor, Prof. RNDr. DrSc. (1952)
Šikurová Libuša, Prof. RNDr. PhD. (1953)
Babincová Melánia, Prof. RNDr. CSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070806

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: diskrétna matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1111 (9.1.6) Diskrétna matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoviera Martin, Prof. RNDr. PhD. (1957)
Jajcay Róbert, Doc. RNDr. PhD. (1964)
Stanek Martin, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070805

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: diskrétna matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1111 (9.1.6) Diskrétna matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoviera Martin, Prof. RNDr. PhD. (1957)
Jajcay Róbert, Doc. RNDr. PhD. (1964)
Stanek Martin, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070804

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: diskrétna matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1111 (9.1.6) Diskrétna matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoviera Martin, Prof. RNDr. PhD. (1957)
Jajcay Róbert, Doc. RNDr. PhD. (1964)
Stanek Martin, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070803

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: diskrétna matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1111 (9.1.6) Diskrétna matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoviera Martin, Prof. RNDr. PhD. (1957)
Jajcay Róbert, Doc. RNDr. PhD. (1964)
Stanek Martin, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070733

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: environmentálna fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Babinec Peter, Prof. RNDr. CSc. (1963)
Holý Karol, Doc. RNDr. CSc. (1947)
Staníček Jaroslav, Doc. RNDr. PhD. (1950)

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 spolugarantov 1947 (po 31.8) a 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070732

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: environmentálna fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Babinec Peter, Prof. RNDr. CSc. (1963)
Holý Karol, Doc. RNDr. CSc. (1947)
Staníček Jaroslav, Doc. RNDr. PhD. (1950)

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 spolugarantov 1947 (po 31.8) a 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070731

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: environmentálna fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Babinec Peter, Prof. RNDr. CSc. (1963)
Holý Karol, Doc. RNDr. CSc. (1947)
Staníček Jaroslav, Doc. RNDr. PhD. (1950)

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 spolugarantov 1947 (po 31.8) a 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070730

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: environmentálna fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Babinec Peter, Prof. RNDr. CSc. (1963)
Holý Karol, Doc. RNDr. CSc. (1947)
Staníček Jaroslav, Doc. RNDr. PhD. (1950)

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 spolugarantov 1947 (po 31.8) a 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070735

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kúš Peter, Prof. RNDr. DrSc. (1959)
Plecenik Andrej, Prof. RNDr. DrSc. (1957)
Hlubina Richard, Doc. RNDr. DrSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070734

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kúš Peter, Prof. RNDr. DrSc. (1959)
Plecenik Andrej, Prof. RNDr. DrSc. (1957)
Hlubina Richard, Doc. RNDr. DrSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070739

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika plazmy
Číslo a názov študijného odboru: 1125 (4.1.6) Fyzika plazmy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Matejčík Śtefan, Prof. Dr Dr. (1968)
Zahoranová Anna, Doc. RNDr. PhD (1957)
Machala Zdenko, Doc. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070738

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika plazmy
Číslo a názov študijného odboru: 1125 (4.1.6) Fyzika plazmy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Matejčík Śtefan, Prof. Dr Dr. (1968)
Zahoranová Anna, Doc. RNDr. PhD (1957)
Machala Zdenko, Doc. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070737

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika plazmy
Číslo a názov študijného odboru: 1125 (4.1.6) Fyzika plazmy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Matejčík Śtefan, Prof. Dr Dr. (1968)
Zahoranová Anna, Doc. RNDr. PhD (1957)
Machala Zdenko, Doc. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070736

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika plazmy
Číslo a názov študijného odboru: 1125 (4.1.6) Fyzika plazmy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Matejčík Śtefan, Prof. Dr Dr. (1968)
Zahoranová Anna, Doc. RNDr. PhD (1957)
Machala Zdenko, Doc. RNDr. PhD (1974)

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: 185/2014-AK / #1070743

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1145 (4.1.9) Geofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Moczo Peter, Prof., RNDr., DrSc. (1956)
Ševčík Sebastián, Doc., RNDr., CSc. (1952)
Kristek Jozef, Doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070742

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1145 (4.1.9) Geofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Moczo Peter, Prof., RNDr., DrSc. (1956)
Ševčík Sebastián, Doc., RNDr., CSc. (1952)
Kristek Jozef, Doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070741

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1145 (4.1.9) Geofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Moczo Peter, Prof., RNDr., DrSc. (1956)
Ševčík Sebastián, Doc., RNDr., CSc. (1952)
Kristek Jozef, Doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070740

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1145 (4.1.9) Geofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Moczo Peter, Prof., RNDr., DrSc. (1956)
Ševčík Sebastián, Doc., RNDr., CSc. (1952)
Kristek Jozef, Doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070818

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: geometria a topológia
Číslo a názov študijného odboru: 1116 (9.1.7) Geometria a topológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, prof., RNDr., CSc. (1955)
Ferko, Andrej, doc., RNDr., PhD. (1955)
Chalmovianský, Pavel, doc., RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070817

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: geometria a topológia
Číslo a názov študijného odboru: 1116 (9.1.7) Geometria a topológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, prof., RNDr., CSc. (1955)
Ferko, Andrej, doc., RNDr., PhD. (1955)
Chalmovianský, Pavel, doc., RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070816

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: geometria a topológia
Číslo a názov študijného odboru: 1116 (9.1.7) Geometria a topológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, prof., RNDr., CSc. (1955)
Ferko, Andrej, doc., RNDr., PhD. (1955)
Chalmovianský, Pavel, doc., RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070815

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: geometria a topológia
Číslo a názov študijného odboru: 1116 (9.1.7) Geometria a topológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Korbaš, Július, prof., RNDr., CSc. (1955)
Ferko, Andrej, doc., RNDr., PhD. (1955)
Chalmovianský, Pavel, doc., RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070782

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Královič Rastislav, Prof. RNDr. PhD. (1974)
Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)
Farkaš Igor, doc. RNDr. PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070781

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Královič Rastislav, Prof. RNDr. PhD. (1974)
Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)
Farkaš Igor, doc. RNDr. PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070780

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Královič Rastislav, Prof. RNDr. PhD. (1974)
Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)
Farkaš Igor, doc. RNDr. PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070779

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Královič Rastislav, Prof. RNDr. PhD. (1974)
Ďurikovič Roman, Prof. RNDr. PhD. (1966)
Farkaš Igor, doc. RNDr. PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070747

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1124 (4.1.5) Jadrová a subjadrová fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)
Tokár Stanislav, Doc. RNDr. CSc. (1952)
Antalic Stanislav, Doc. Mgr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070746

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1124 (4.1.5) Jadrová a subjadrová fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)
Tokár Stanislav, Doc. RNDr. CSc. (1952)
Antalic Stanislav, Doc. Mgr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070745

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1124 (4.1.5) Jadrová a subjadrová fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)
Tokár Stanislav, Doc. RNDr. CSc. (1952)
Antalic Stanislav, Doc. Mgr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070744

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1124 (4.1.5) Jadrová a subjadrová fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarik Jozef, Prof. RNDr. DrSc. (1959)
Tokár Stanislav, Doc. RNDr. CSc. (1952)
Antalic Stanislav, Doc. Mgr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070751

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Číslo a názov študijného odboru: 1123 (4.1.4) Kvantová elektronika a optika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Veis Pavel, Prof. Dr. RNDr. CSc (1963)
Hensel Karol, Doc. RNDr. PhD. (1971)
Janda Mário, Doc. RNDr. PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070750

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Číslo a názov študijného odboru: 1123 (4.1.4) Kvantová elektronika a optika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Veis Pavel, Prof. Dr. RNDr. CSc (1963)
Hensel Karol, Doc. RNDr. PhD. (1971)
Janda Mário, Doc. RNDr. PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070749

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Číslo a názov študijného odboru: 1123 (4.1.4) Kvantová elektronika a optika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Veis Pavel, Prof. Dr. RNDr. CSc (1963)
Hensel Karol, Doc. RNDr. PhD. (1971)
Janda Mário, Doc. RNDr. PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070748

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: kvantová elektronika a optika a optická spektroskopia
Číslo a názov študijného odboru: 1123 (4.1.4) Kvantová elektronika a optika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Veis Pavel, Prof. Dr. RNDr. CSc (1963)
Hensel Karol, Doc. RNDr. PhD. (1971)
Janda Mário, Doc. RNDr. PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070810

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Quittner Pavol, Prof., RNDr., DrSc. (1958)
Fila Marek, Prof., RNDr., DrSc. (1959)
Viszus Eugen, Doc., RNDr., CSc. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070809

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Quittner Pavol, Prof., RNDr., DrSc. (1958)
Fila Marek, Prof., RNDr., DrSc. (1959)
Viszus Eugen, Doc., RNDr., CSc. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070808

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Quittner Pavol, Prof., RNDr., DrSc. (1958)
Fila Marek, Prof., RNDr., DrSc. (1959)
Viszus Eugen, Doc., RNDr., CSc. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070807

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Quittner Pavol, Prof., RNDr., DrSc. (1958)
Fila Marek, Prof., RNDr., DrSc. (1959)
Viszus Eugen, Doc., RNDr., CSc. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070755

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: meteorológia a klimatológia
Číslo a názov študijného odboru: 1155 (4.1.10) Meteorológia a klimatológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lapin Milan, Prof., RNDr., CSc. (1948)
Gera Martin, Doc., RNDr, PhD. (1970)
Morvová Marcela, Doc., RNDr, PhD. (1952)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070754

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: meteorológia a klimatológia
Číslo a názov študijného odboru: 1155 (4.1.10) Meteorológia a klimatológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lapin Milan, Prof., RNDr., CSc. (1948)
Gera Martin, Doc., RNDr, PhD. (1970)
Morvová Marcela, Doc., RNDr, PhD. (1952)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070753

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: meteorológia a klimatológia
Číslo a názov študijného odboru: 1155 (4.1.10) Meteorológia a klimatológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lapin Milan, Prof., RNDr., CSc. (1948)
Gera Martin, Doc., RNDr, PhD. (1970)
Morvová Marcela, Doc., RNDr, PhD. (1952)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070752

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: meteorológia a klimatológia
Číslo a názov študijného odboru: 1155 (4.1.10) Meteorológia a klimatológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lapin Milan, Prof., RNDr., CSc. (1948)
Gera Martin, Doc., RNDr, PhD. (1970)
Morvová Marcela, Doc., RNDr, PhD. (1952)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070814

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
Číslo a názov študijného odboru: 1107 (9.1.5) Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fečkan, Michal, Prof. RNDr. DrSc. (1960)
Filo, Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)
Guba, Peter, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070813

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
Číslo a názov študijného odboru: 1107 (9.1.5) Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fečkan, Michal, Prof. RNDr. DrSc. (1960)
Filo, Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)
Guba, Peter, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070812

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
Číslo a názov študijného odboru: 1107 (9.1.5) Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fečkan, Michal, Prof. RNDr. DrSc. (1960)
Filo, Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)
Guba, Peter, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070811

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: numerická analýza a vedeckotechnické výpočty
Číslo a názov študijného odboru: 1107 (9.1.5) Numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fečkan, Michal, Prof. RNDr. DrSc. (1960)
Filo, Ján, Prof. RNDr. CSc. (1955)
Guba, Peter, Doc. RNDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070758

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika a matematická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Martoňák Roman, prof. Ing. DrSc. (1964)
Blažek Tomáš, Doc. RNDr. PhD. (1963)
Balek Vladimír, Doc. RNDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070757

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika a matematická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Martoňák Roman, prof. Ing. DrSc. (1964)
Blažek Tomáš, Doc. RNDr. PhD. (1963)
Balek Vladimír, Doc. RNDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070756

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika a matematická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Martoňák Roman, prof. Ing. DrSc. (1964)
Blažek Tomáš, Doc. RNDr. PhD. (1963)
Balek Vladimír, Doc. RNDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #2434

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika a matematická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Martoňák Roman, prof. Ing. DrSc. (1964)
Blažek Tomáš, Doc. RNDr. PhD. (1963)
Balek Vladimír, Doc. RNDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070697

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dubničková Anna, Prof. RNDr., DrSc. (1947)
Kundracik František, Doc. RNDr., CSc. (1959)
Demkanin Peter, Doc., RNDr. PhD. (1966)

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 garantky 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: 185/2014-AK / #1070696

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dubničková Anna, Prof. RNDr., DrSc. (1947)
Kundracik František, Doc. RNDr., CSc. (1959)
Demkanin Peter, Doc., RNDr. PhD. (1966)

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 garantky 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: 185/2014-AK / #1070695

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dubničková Anna, Prof. RNDr., DrSc. (1947)
Kundracik František, Doc. RNDr., CSc. (1959)
Demkanin Peter, Doc., RNDr. PhD. (1966)

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 garantky 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: 185/2014-AK / #1070694

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dubničková Anna, Prof. RNDr., DrSc. (1947)
Kundracik František, Doc. RNDr., CSc. (1959)
Demkanin Peter, Doc., RNDr. PhD. (1966)

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 garantky 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: 185/2014-AK / #2389

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania informatiky
Číslo a názov študijného odboru: 1181 (9.2.3) Teória vyučovania informatiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kalaš Ivan, prof., RNDr., PhD. (1957 (po 31.8.))
Kubincová Zuzana, doc., RNDr., PhD. (1964 (pred 31.8.))
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. (1968 (pred 31.8.))

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: 185/2014-AK / #2388

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania informatiky
Číslo a názov študijného odboru: 1181 (9.2.3) Teória vyučovania informatiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kalaš Ivan, prof., RNDr., PhD. (1957 (po 31.8.))
Kubincová Zuzana, doc., RNDr., PhD. (1964 (pred 31.8.))
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. (1968 (pred 31.8.))

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: 185/2014-AK / #1070705

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavol Zlatoš, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)
Solčan Štefan, po 31.8., doc., RNDr., PhD. (1949)

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 spolugaranta 1949 (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: 185/2014-AK / #1070704

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavol Zlatoš, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)
Solčan Štefan, po 31.8., doc., RNDr., PhD. (1949)

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 spolugaranta 1949 (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: 185/2014-AK / #1070703

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavol Zlatoš, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)
Solčan Štefan, po 31.8., doc., RNDr., PhD. (1949)

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 spolugaranta 1949 (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: 185/2014-AK / #1070702

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (701090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavol Zlatoš, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. (1962)
Solčan Štefan, po 31.8., doc., RNDr., PhD. (1949)

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 spolugaranta 1949 (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: 185/2014-AK / #1070870

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: aplikovaná ekonómia
Číslo a názov študijného odboru: 6258 (3.3.24) Kvantitatívne metódy v ekonómii
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:

Horniaček, Milan, doc., Ing., CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070853

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bátora Jozef, doc. MPhil., PhD. (1976)

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: 185/2014-AK / #1070855

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7765 (3.1.15) Sociálna antropológia
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:

Kanovský Martin, doc. Mgr. PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070854

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna a pracovná psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Letovancová Eva, Doc. PhDr. CSc. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070856

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Silvia Miháliková, Prof. PhDr. PhD (1952)

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: 185/2014-AK / #1070859

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7765 (3.1.15) Sociálna antropológia
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:

Radičová Iveta, prof. PhDr. PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070858

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna a pracovná psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bačová Viera, Prof. PhDr. DrSc. (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070857

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: verejná politika
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
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:

Malíková Ľudmila, prof., PhDr., PhD. (1949)

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 1949 (pred 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: 185/2014-AK / #1070863

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: európske štúdiá a politiky
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Silvia Miháliková, Prof. PhDr. PhD (1952)
Bátora Jozef, Doc. MPhil. PhD (1976)
Gyárfášová Oľga, Doc. PhDr. PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách na základe uznesenia 71.4.6 v zápise zo 71. zasadnutia AK SR odporúčame upraviť číslo a
názov študijného odboru na 3.1.6. politológia. Od 1. januára 2016 sa ruší študijny odbor 3.1.8. teória
politiky.

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: 185/2014-AK / #1070862

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: európske štúdiá a politiky
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Silvia Miháliková, Prof. PhDr. PhD (1952)
Bátora Jozef, Doc. MPhil. PhD (1976)
Gyárfášová Oľga, Doc. PhDr. PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách na základe uznesenia 71.4.6 v zápise zo 71. zasadnutia AK SR odporúčame upraviť číslo a
názov študijného odboru na 3.1.6 Politológia. Od 1. januára 2016 sa ruší študijny odbor 3.1.8 Teória
politiky.

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: 185/2014-AK / #1070861

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: európske štúdiá a politiky
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Silvia Miháliková, Prof. PhDr. PhD (1952)
Bátora Jozef, Doc. MPhil. PhD (1976)
Gyárfášová Oľga, Doc. PhDr. PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách na základe uznesenia 71.4.6 v zápise zo 71. zasadnutia AK SR odporúčame upraviť číslo a
názov študijného odboru na 3.1.6. politológia. Od 1. januára 2016 sa ruší študijny odbor 3.1.8. teória
politiky.

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: 185/2014-AK / #1070860

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: európske štúdiá a politiky
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Silvia Miháliková, Prof. PhDr. PhD (1952)
Bátora Jozef, Doc. MPhil. PhD (1976)
Gyárfášová Oľga, Doc. PhDr. PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách na základe uznesenia 71.4.6 v zápise zo 71. zasadnutia AK SR odporúčame upraviť číslo a
názov študijného odboru na 3.1.6. politológia. Od 1. januára 2016 sa ruší študijny odbor 3.1.8. teória
politiky

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: 185/2014-AK / #1070869

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7765 (3.1.15) Sociálna antropológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Radičová Iveta, prof. PhDr. PhD. (1956)
Kanovský Martin, doc. Mgr. PhD. (1970)
Buzalka Juraj, doc. Mgr. PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070868

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7765 (3.1.15) Sociálna antropológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Radičová Iveta, prof. PhDr. PhD. (1956)
Kanovský Martin, doc. Mgr. PhD. (1970)
Buzalka Juraj, doc. Mgr. PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070865

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna a pracovná psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bačová Viera, Prof. PhDr. DrSc. (1950)
Dočkal Vladimír, Doc. PhDr. CSc. (1952)
Letovancová Eva, Doc. PhDr. CSc. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Pôvodný ŠP mal štandardnú dĺžku 5 rokov. Preto je tento ŠP vyhodnotený ako nový ŠP.

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: 185/2014-AK / #1070864

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: sociálna a pracovná psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bačová Viera, Prof. PhDr. DrSc. (1950)
Dočkal Vladimír, Doc. PhDr. CSc. (1952)
Letovancová Eva, Doc. PhDr. CSc. (1958)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070867

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: verejná politika
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Malíková Ľudmila, prof., PhDr., PhD. (1949)
Beblavá Emília, doc., Ing., PhD. (1975)
Staroňová Katarína, doc., Mgr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070866

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta sociálnych a ekonomických vied (701130000)

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: verejná politika
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Malíková Ľudmila, prof., PhDr., PhD. (1949)
Beblavá Emília, doc., Ing., PhD. (1975)
Staroňová Katarína, doc., Mgr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070557

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Vanderka Marián, doc., Mgr., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070556

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Vanderka Marián, doc., Mgr., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070555

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Vanderka Marián, doc., Mgr., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070554

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Vanderka Marián, doc., Mgr., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070553

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Vanderka Marián, doc., Mgr., PhD. (1972)
Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070552

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Vanderka Marián, doc., Mgr., PhD. (1972)
Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070573

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Branislav Antala, doc., PaedDr., PhD. (1963)
Sulíková Rozália, doc., PhDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 VŠ neposkytla podklady na vyhodnotenie OV za ŠO manažment. KSP-B2 v podkladoch

žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom
jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070572

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Branislav Antala, doc., PaedDr., PhD. (1963)
Sulíková Rozália, doc., PhDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 VŠ neposkytla podklady na vyhodnotenie OV za ŠO manažment.

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: 185/2014-AK / #1070571

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Branislav Antala, doc., PaedDr., PhD. (1963)
Sulíková Rozália, doc., PhDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 VŠ neposkytla podklady na vyhodnotenie OV za ŠO manažment. KSP-B2 v podkladoch

žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom
jazyku (IL)

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: 185/2014-AK / #1070570

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 6289 (3.3.15) Manažment
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 spolugaranti:

Branislav Antala, doc., PaedDr., PhD. (1963)
Sulíková Rozália, doc., PhDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 VŠ neposkytla podklady na vyhodnotenie OV za ŠO manažment.

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: 185/2014-AK / #1070569

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070568

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070567

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)
Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070566

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)
Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070563

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
zmena dĺžky štúdia z 3. na 4. roky

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: 185/2014-AK / #1070562

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
zmena dĺžky štúdia z 3. na 4. roky

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: 185/2014-AK / #1070561

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070560

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070559

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (1951)
Žilínek Martin, (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070558

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (1951)
Žilínek Martin, (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Spolugarant 1 neutvára dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej

komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou a aktivitou (pôsobí na viacerých
vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality pri garantovaní študijného
programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070565

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070564

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070579

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Macejková Yvetta, Prof. PaedDr. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070578

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Macejková Yvetta, Prof. PaedDr. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070577

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Macejková Yvetta, Prof. PaedDr. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070576

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Macejková Yvetta, Prof. PaedDr. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070575

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Macejková Yvetta, Prof. PaedDr. PhD. (1950)
Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070574

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Macejková Yvetta, Prof. PaedDr. PhD. (1950)
Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070583

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: organizácia a riadenie športu
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Holienka Miroslav, prof., PaedDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070582

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: organizácia a riadenie športu
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Holienka Miroslav, prof., PaedDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070581

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: organizácia a riadenie športu
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Holienka Miroslav, prof., PaedDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070580

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: organizácia a riadenie športu
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Holienka Miroslav, prof., PaedDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070593

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070592

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

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: 185/2014-AK / #1070591

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)
Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070590

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof., MUDr., PhD. (1952)
Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070587

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070586

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070585

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (1951)
Žilínek Martin, (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070584

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport, 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a
výchovných predmetov
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, prof., PaedDr., PhD. (1951)
Žilínek Martin, (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Spolugarant 1 neutvára dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej

komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou a aktivitou (pôsobí na viacerých
vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality pri garantovaní študijného
programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070589

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP -B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070588

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Peráčková Janka, doc., PaedDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070597

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová edukológia
Číslo a názov študijného odboru: 7403 (8.1.3) Športová edukológia
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, Prof. PaedDr. PhD. (1951)
Peráček Pavol, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Kyselovičová Oľga, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program - zmena dĺžky štúdia z 5 na 4 roky

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: 185/2014-AK / #1070596

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová edukológia
Číslo a názov študijného odboru: 7403 (8.1.3) Športová edukológia
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, Prof. PaedDr. PhD. (1951)
Peráček Pavol, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Kyselovičová Oľga, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program - zmena dĺžky štúdia z 5 na 4 roky

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: 185/2014-AK / #1070595

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová edukológia
Číslo a názov študijného odboru: 7403 (8.1.3) Športová edukológia
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, Prof. PaedDr. PhD. (1951)
Peráček Pavol, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Kyselovičová Oľga, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070594

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová edukológia
Číslo a názov študijného odboru: 7403 (8.1.3) Športová edukológia
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 spolugaranti:

Kampmilller Tomáš, Prof. PaedDr. PhD. (1951)
Peráček Pavol, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Kyselovičová Oľga, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070601

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová humanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7404 (8.1.4) Športová humanistika
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 spolugaranti:

Oborný Josef, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Peráčková Jana, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Antala Branislav, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program - zmena dĺžky štúdia z 5 na 4 roky + vek garanta

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: 185/2014-AK / #1070600

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová humanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7404 (8.1.4) Športová humanistika
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 spolugaranti:

Oborný Josef, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Peráčková Jana, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Antala Branislav, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program - zmena dĺžky štúdia z 5 na 4 roky + vek garanta

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: 185/2014-AK / #1070599

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová humanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7404 (8.1.4) Športová humanistika
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 spolugaranti:

Oborný Josef, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Peráčková Jana, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Antala Branislav, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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:1949(do konca augusta)

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: 185/2014-AK / #1070598

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová humanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7404 (8.1.4) Športová humanistika
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 spolugaranti:

Oborný Josef, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Peráčková Jana, Doc. PaedDr. PhD. (1958)
Antala Branislav, Doc. PaedDr. PhD. (1963)

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: 1949 (do konca augusta)

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: 185/2014-AK / #1070605

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová kinantropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7402 (8.1.5) Športová kinantropológia
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Zemková Erika, prof. Mgr. PhD. (1969)
Zapletalová Ludmila, doc. PaedDr. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program - zmena dĺžky štúdia z 5 na 4 roky

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: 185/2014-AK / #1070604

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová kinantropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7402 (8.1.5) Športová kinantropológia
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Zemková Erika, prof. Mgr. PhD. (1969)
Zapletalová Ludmila, doc. PaedDr. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program - zmena dĺžky štúdia z 5 na 4 roky

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: 185/2014-AK / #1070603

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová kinantropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7402 (8.1.5) Športová kinantropológia
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Zemková Erika, prof. Mgr. PhD. (1969)
Zapletalová Ludmila, doc. PaedDr. PhD. (1950)

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 spolugaranta 2 (1950 do konca augusta)

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: 185/2014-AK / #1070602

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Fakulta telesnej výchovy a športu (701070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: športová kinantropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7402 (8.1.5) Športová kinantropológia
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 spolugaranti:

Hamar Dušan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Zemková Erika, prof. Mgr. PhD. (1969)
Zapletalová Ludmila, doc. PaedDr. PhD. (1950)

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 spolugaranta 2: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070531

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Číslo a názov študijného odboru: 5631 (7.4.5) Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Dubničková Martina, doc., Mgr., PhD. (1971)
Fulmeková. Magaléna, doc., RNDr., CSc. (NEUVEDENY ROK)

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: 185/2014-AK / #1070530

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5214 (7.3.1) Farmácia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavel Mučaji, prof. PharmDr., PhD. (1968)
Fulmeková. Magaléna, doc., RNDr., CSc. (NEUVEDENY ROK)

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: 185/2014-AK / #1070529

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5214 (7.3.1) Farmácia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavel Mučaji, prof. PharmDr., PhD. (1968)
Fulmeková. Magaléna, doc., RNDr., CSc. (NEUVEDENY ROK)

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: 185/2014-AK / #1070539

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmaceutická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 5201 (7.3.3) Farmaceutická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Devínsky Ferdinand, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c. (1947)
Valentová Jindra, doc., PharmDr., PhD (1968)
Sedlárová Eva, doc., RNDr., PhD (1949)

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 (pred 31.8.), rok narodenia spolugarantky 2 1949 (pred

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: 185/2014-AK / #1070538

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmaceutická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 5201 (7.3.3) Farmaceutická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Devínsky Ferdinand, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c. (1947)
Valentová Jindra, doc., PharmDr., PhD (1968)
Sedlárová Eva, doc., RNDr., PhD (1949)

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 (pred 31.8.), rok narodenia spolugarantky 2 1949 (pred

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: 185/2014-AK / #1070537

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmaceutická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 5201 (7.3.3) Farmaceutická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Devínsky Ferdinand, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c. (1947)
Valentová Jindra, doc., PharmDr., PhD (1968)
Sedlárová Eva, doc., RNDr., PhD (1949)

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 (pred 31.8.), rok narodenia spolugarantky 2 1949 (pred

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: 185/2014-AK / #1070536

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmaceutická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 5201 (7.3.3) Farmaceutická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Devínsky Ferdinand, prof., Ing., DrSc., Dr.h.c. (1947)
Valentová Jindra, doc., PharmDr., PhD (1968)
Sedlárová Eva, doc., RNDr., PhD (1949)

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 (pred 31.8.), rok narodenia spolugarantky 2 1949 (pred

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: 185/2014-AK / #1070543

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakognózia
Číslo a názov študijného odboru: 5202 (7.3.4) Farmakognózia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagy Milan, prof. Ing. CSc. (1957)
Mučaji Pavel, prof., PharmDr., PhD. (1968)
Grančai Daniel, prof., RNDr., CSc (1950)

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 spolugaranta 2: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070542

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakognózia
Číslo a názov študijného odboru: 5202 (7.3.4) Farmakognózia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagy Milan, prof. Ing. CSc. (1957)
Mučaji Pavel, prof., PharmDr., PhD. (1968)
Grančai Daniel, prof., RNDr., CSc (1950)

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 spolugaranta 2: 1950 (do konca augusta)

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: 185/2014-AK / #1070541

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakognózia
Číslo a názov študijného odboru: 5202 (7.3.4) Farmakognózia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagy Milan, prof. Ing. CSc. (1957)
Mučaji Pavel, prof., PharmDr., PhD. (1968)
Grančai Daniel, prof., RNDr., CSc (1950)

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 spolugaranta 2: 1950 (do konca augusta)

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: 185/2014-AK / #1070540

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakognózia
Číslo a názov študijného odboru: 5202 (7.3.4) Farmakognózia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nagy Milan, prof. Ing. CSc. (1957)
Mučaji Pavel, prof., PharmDr., PhD. (1968)
Grančai Daniel, prof., RNDr., CSc (1950)

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 spolugaranta 2: 1950 (do konca augusta)

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: 185/2014-AK / #1070535

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kyselovič Ján, prof., PharmDr., CSc. (1963)
Adriana Adameová, doc., PharmDr., PhD (1978)
Anna Hrabovská, doc., PharmDr., PhD (1976)

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: 185/2014-AK / #1070534

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kyselovič Ján, prof., PharmDr., CSc. (1963)
Adriana Adameová, doc., PharmDr., PhD (1978)
Anna Hrabovská, doc., PharmDr., PhD (1976)

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: 185/2014-AK / #1070533

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kyselovič Ján, prof., PharmDr., CSc. (1963)
Adriana Adameová, doc., PharmDr., PhD (1978)
Anna Hrabovská, doc., PharmDr., PhD (1976)

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: 185/2014-AK / #1070532

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kyselovič Ján, prof., PharmDr., CSc. (1963)
Adriana Adameová, doc., PharmDr., PhD (1978)
Anna Hrabovská, doc., PharmDr., PhD (1976)

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: 185/2014-AK / #1070551

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5216 (7.3.7) Klinická farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuželová Magdaléna, prof, RNDr, CSc (1951)
Stankovičová Tatiana, doc, RNDr, CSc (1951)
Klimas Ján, doc, PharmDr,PhD, MPH (1976)

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: 185/2014-AK / #1070550

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5216 (7.3.7) Klinická farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuželová Magdaléna, prof, RNDr, CSc (1951)
Stankovičová Tatiana, doc, RNDr, CSc (1951)
Klimas Ján, doc, PharmDr,PhD, MPH (1976)

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: 185/2014-AK / #1070549

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5216 (7.3.7) Klinická farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuželová Magdaléna, prof, RNDr, CSc (1951)
Stankovičová Tatiana, doc, RNDr, CSc (1951)
Klimas Ján, doc, PharmDr,PhD, MPH (1976)

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: 185/2014-AK / #1070548

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5216 (7.3.7) Klinická farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuželová Magdaléna, prof, RNDr, CSc (1951)
Stankovičová Tatiana, doc, RNDr, CSc (1951)
Klimas Ján, doc, PharmDr,PhD, MPH (1976)

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: 185/2014-AK / #1070547

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárenstvo-sociálna farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5208 (7.3.6) Lekárenstvo - sociálna farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Foltán Viliam, prof., RNDr., CSc (1946)
Fulmeková Magdaléna, doc., RNDr, CSc (1950)
Majtás Ján, doc., RNDr., CSc (1947)

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 1946 (po 31.8.) rok narodenia spolugarantky1 1950 (pred 31.8.),

rok narodenia spolugaranta 2 1947 (pred 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: 185/2014-AK / #1070546

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárenstvo-sociálna farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5208 (7.3.6) Lekárenstvo - sociálna farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Foltán Viliam, prof., RNDr., CSc (1946)
Fulmeková Magdaléna, doc., RNDr, CSc (1950)
Majtás Ján, doc., RNDr., CSc (1947)

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 1946 (po 31.8.), rok narodenia spolugarantky1 1950 (pred

31.8.), rok narodenia spolugaranta 2 1947 (pred 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: 185/2014-AK / #1070545

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárenstvo-sociálna farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5208 (7.3.6) Lekárenstvo - sociálna farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Foltán Viliam, prof., RNDr., CSc (1946)
Fulmeková Magdaléna, doc., RNDr, CSc (1950)
Majtás Ján, doc., RNDr., CSc (1947)

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 1946 (po 31.8.), rok narodenia spolugarantky1 1950 (pred

31.8.), rok narodenia spolugaranta 2 1947 (pred 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: 185/2014-AK / #1070544

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Farmaceutická fakulta (701060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárenstvo-sociálna farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5208 (7.3.6) Lekárenstvo - sociálna farmácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Foltán Viliam, prof., RNDr., CSc (1946)
Fulmeková Magdaléna, doc., RNDr, CSc (1950)
Majtás Ján, doc., RNDr., CSc (1947)

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 1946 (po 31.8.), rok narodenia spolugarantky1 1950 (pred

31.8.), rok narodenia spolugaranta 2 1947 (pred 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: 185/2014-AK / #1070125

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: andragogika
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Matulčík Július, Doc., PhDr. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070149

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor, Ján, Prof., Doc.,PhDr., CSc. (1947)
Keníž, Alojz, Doc.,PhDr.,CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070150

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a arabský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., PhD. (1947)
Kovács Attila, Doc., Mgr., PhD. (1973)

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: 185/2014-AK / #1070257

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7103 (2.1.25) Archeológia
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:

Bátora, Jozef, Prof., PhDr., DrSc. (1950)

Slivka, Michal, Doc., PhDr., CSc. (1948)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070258

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: archívnictvo
Číslo a názov študijného odboru: 7120 (2.1.10) Archívnictvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Roháč Juraj, Doc., PhDr., CSc. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070151

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a bulharský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Dobríková Mária, doc., PhDr., CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070152

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a chorvátsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Dudok Miroslav, prof., PhDr., DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070153

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dejiny umenia
Číslo a názov študijného odboru: 8114 (2.1.17) Dejiny a teória umenia
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 spolugaranti:

Bořutová, Danica, doc., PhDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070154

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: estetika
Číslo a názov študijného odboru: 8119 (2.1.6) Estetika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Michalovič Peter, Prof. PhDr., CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070254

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: etnológia
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Botiková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070155

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
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 spolugaranti:

Szapuová Mariana, doc., PhDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070176

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a fínsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc.. (1947)
Polgár Anikó, doc., PhD., Mgr. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070156

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: francúzsky a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Bednárová Katarína, Doc., PhDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070157

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika: kultúra médií a regiónov
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jozef Tancer, Doc. Mgr. PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Zmeniť názov ŠP takto: Germanistika-kultúra médií a regiónov

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: 185/2014-AK / #1070255

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Nižňanský Eduard, prof., CSc. (1955)

Kratochvíl Viliam, doc., PaeDr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070158

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: holandský a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Rakšányiová Jana, Prof. PhDr. CSc. (1949)

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.) a spolugarantky 1949 (do 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: 185/2014-AK / #1070159

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: informačné štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
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:

Rankov Pavel, Doc. PhDr. PhD. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070160

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: klasické jazyky
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky
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 spolugaranti:

Grusková, Jana, Doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070273

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: kulturológia
Číslo a názov študijného odboru: 8136 (3.1.2) Kulturológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

GAŽOVÁ, Viera, Prof.; PhDr.; CSc. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070177

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a maďarský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Csehy Zoltán, doc., Mgr., PhD. (1973)

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: 185/2014-AK / #1070178

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: maďarský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Lanstyák István, prof., PhDr., PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070161

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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 spolugaranti:

Horňák Pavel, Prof. Doc. PhDr. PhD. (1953)
Konečná Vlasta, doc., PhDr., PhD. (1953)
Kiczko Ladislav, doc., PhDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070256

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: muzeológia a kultúrne dedičstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7130 (2.1.24) Muzeológia
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 spolugaranti:

Tišliar Pavol, doc. PhDr., PhD. (1975)

Valachovič, Pavol, doc., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070162

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: muzikológia
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
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 spolugaranti:

Kajanová, Yvetta, prof. PhDr., CSc. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070163

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor, Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Košťálová Dagmar,, Doc. PhDr. CSc. (1950)

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.) a spolugarantky 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070126

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Potočárová Mária, Prof., PhDr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070274

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
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:

Malová Darina, Prof., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070166

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a poľský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Hochel Branislav, doc., CSc., PhDr. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Vzhľadom na úmrtie garanta zabezpečujúceho poľský jazyk počas komplexnej akreditácie,

očakáva sa doručenie podkladov pre nového garanta v najbližšom čase.

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: 185/2014-AK / #1070165

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a portugalský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Truhlářová Jana, Doc., PhDr., CSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070275

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
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 spolugaranti:

Brezina Igor, Doc. PhDr. CSc. (1948)

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 1948 (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: 185/2014-AK / #1070167

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika
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 spolugaranti:

Kováč Milan, prof. Mgr. PhD. (1967)

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: 185/2014-AK / #1070169

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a rumunský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Páleníková Jana, Doc., PhDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070179

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: ruské a východoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kusá Mária, prof., PhDr., PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070180

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Eliáš Anton, doc., PhDr., PhD. (1950)

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.) a spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070170

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovakistické štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pekarovičová Jana, doc., PhDr., PhD. (1951)
Mikula Valerián, prof., PhDr., CSc. (1949)
Bokníková Andrea, doc., PhDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070171

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovanské štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a bulharský a chorvátsky a poľský a
slovinský a srbský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Dudok Miroslav, prof., PhDr., DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070182

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
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 spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Orgoňová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070181

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
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 spolugaranti:

Žigo Pavol, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070276

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: sociológia
Číslo a názov študijného odboru: 6121 (3.1.1) Sociológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sopóci Ján, Prof., PhDr., PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070183

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a španielsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Šišmišová Paulína, Doc., PhDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070172

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: stredoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a poľský a slovinský a nemecký a
maďarský a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Čúzy Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1950)

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 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070184

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a švédsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Gáborová Margita, Doc. PhDr. CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070173

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: taliansky a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Ulašin Bohdan, doc. Mgr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070127

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek, Martin, Prof., Doc., PhDr, Paedr. PhD (1949)
Böhmerová, Adela, Doc.,PhDr. CSc. M. A. (1947)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070129

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Babiak Michal, Doc., PhDr., Mr. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070130

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Lalíková Erika, doc., PhDr., PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070133

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof. PhDr. PaedDr. PhD. (1949)
Kratochvíl Viliam, doc. , PaeDr. , PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070134

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a maďarský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaeDr., CSc. (1949)
Mészáros Ondrej, prof., PhDr., CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070131

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Tancer Jozef, Doc. Mgr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070132

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Sejčová Ľuboslava, Doc., PhDr., CSc. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070135

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Vojtech Miloslav, Doc., PhDr., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070175

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: východoázijské jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7368 (2.1.30) Orientálne jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a čínsky a japonský a kórejský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Findeisen Raoul David, prof., PhD (1958)

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: 185/2014-AK / #1070185

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika
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 spolugaranti:

Serafínová, Danuša, Prof., PhDr., PhD. (1950)

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 garantky 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070136

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: andragogika
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vališová Alena, Prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garantka študijného programu nezabezpečuje kvalitu a rozvoj študijného programu,

pretože nespĺňa Kritériá akreditácie študijných programov - súčet hodín jej pracovného času v rámci
vysokých škôl prekračuje 69 hodín za týždeň (Bratislava, Pardubice, Praha)

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: 185/2014-AK / #1070186

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor, Ján, Prof., Doc., PhDr., CSc. (1947)
Keníž, Alojz, Doc.,PhDr.,CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070187

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a arabský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., PhD (1947)
Kovács, Attila, Doc., PhD. (1973)

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: 185/2014-AK / #1070262

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7103 (2.1.25) Archeológia
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:

Bátora, Jozef, Prof., PhDr., DrSc. (1950)

Slivka, Michal, Doc., PhDr., CSc. (1948)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070263

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: archívnictvo
Číslo a názov študijného odboru: 7120 (2.1.10) Archívnictvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sokolovský Leon, Profesor, PhDr., CSc. (1949)

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: 185/2014-AK / #1070188

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a bulharský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Dobríková Mária, doc., PhDr., CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070189

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a chorvátsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Dudok Miroslav, prof., PhDr., DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070190

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dejiny umenia
Číslo a názov študijného odboru: 8114 (2.1.17) Dejiny a teória umenia
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 spolugaranti:

Bakoš, Oliver, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP A6. Garant prof. Oliver Bakoš nespĺňa kritéria na garantovanie ŠP. Jeho

odborná a publikačná činnosť nie je v danom ŠO (publikuje v oblasti filozofie a estetiky, nie v oblasti
teórie a dejín umenia). V rámci pedagogickej činnosti samostatne nevyučuje žiaden z predmetov jadra
obsahu ŠO (je len pripísaný ako spoluvyučujúci predmetu Kapitoly z dejín modernej architektúry, ktorý
vyučuje doc. D. Bořutová). Pedagogicky pôsobí v študijnom programe Estetika. Na základe uvedených
skutočností konštatujeme, že navrhovaný garant nemôže zodpovedať za kvalitu a rozvoj študijného
programu.

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: 185/2014-AK / #1070191

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: estetika
Číslo a názov študijného odboru: 8119 (2.1.6) Estetika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Michalovič Peter, Prof.,PhDr.Mgr., CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070259

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: etnológia a kultúrna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Botiková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070192

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
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 spolugaranti:

Višňovský Emil, prof., PhDr., PhD. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070212

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: fínsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a fínsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Polgár Anikó, doc., Mgr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070193

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Bednárová Katarína, Doc., PhDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070260

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Nižňanský Eduard, prof., CSc. (1955)

Kratochvíl Viliam, doc., PaeDr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070195

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: holandský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Holandský a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Rakšányiová Jana, Prof. PhDr. CSc. (1949)

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.) a spolugarantky 1949 (do 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: 185/2014-AK / #1070196

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: informačné štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
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:

Steinerová Jela, Prof. PhDr. PhD. (1961)

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: 185/2014-AK / #1070197

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: klasické jazyky
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky
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 spolugaranti:

Škoviera, Daniel, Prof., PhDr., PhD. (1946)

Kákošová, Zuzana, (NEUVEDENY ROK)

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 1946 (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: 185/2014-AK / #1070277

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: kulturológia
Číslo a názov študijného odboru: 8136 (3.1.2) Kulturológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

GAŽOVÁ, Viera, Prof.; PhDr.; CSc. (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070213

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a maďarský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Csehy Zoltán, doc., Mgr., PhD. (1973)

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: 185/2014-AK / #1070214

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: maďarský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lanstyák István, prof., PhDr., PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070198

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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 spolugaranti:

Horňák Pavel, Prof. Doc. PhDr. PhD. (1953)
Konečná Vlasta, doc., PhDr., PhD. (1953)
Kiczko Ladislav, doc., PhDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070261

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: muzeológia a kultúrne dedičstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7130 (2.1.24) Muzeológia
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 spolugaranti:

Lukačka Ján, prof. PhDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070199

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: muzikológia
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
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 spolugaranti:

Hulková, Marta, prof. PhDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070200

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor, Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Košťálová Dagmar,, Doc. PhDr. CSc. (1950)

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.) a spolugarantky 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070138

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Potočárová Mária, Prof., PhDr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070280

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
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: 
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Malová Darina, Prof., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070203

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a poľský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc (1947)
Hochel Branislav, doc., CSc., PhDr. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070201

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: portugalský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a portugalský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Truhlářová Jana, Doc., PhDr., CSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070278

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
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 spolugaranti:

Heretik Anton, Prof. PhDr, CSc (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070204

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika
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 spolugaranti:

Kováč Milan, prof. Mgr. PhD. (1967)

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: 185/2014-AK / #1070205

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: rumunský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a rumunský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Páleníková Jana, Doc., PhDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070215

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: ruské a východoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kusá Mária, prof., PhDr., PhD. (1957)

Matejko Ľubor, doc., Mgr., PhD. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070216

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Eliáš Anton, doc., PhDr., PhD. (1950)

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.) a spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070206

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovanské štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a bulharský a chorvátsky a poľský
jazyk a slovinský a srbský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Dudok Miroslav, prof., PhDr., DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070218

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
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 spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Orgoňová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070217

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
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 spolugaranti:

Žigo Pavol, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070279

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: sociológia
Číslo a názov študijného odboru: 6121 (3.1.1) Sociológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sopóci Ján, Prof., PhDr., PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070219

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a španielsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Šišmišová Paulína, Doc., PhDr., CSc., (1953)

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: 185/2014-AK / #1070207

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: stredoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a poľský a český a slovinský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Čúzy Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1950)

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 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070220

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: švédsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: švédsky a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, prof., PhDr., CSc. (1947)
Gáborová Margita, Doc. PhDr. CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070209

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a taliansky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof., PhDr., CSc. (1947)
Ulašin Bohdan, doc. Mgr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070137

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek, Martin, Prof., Doc., PhDr, Paedr. PhD (1949)
Böhmerová, Adela, Doc.,PhDr. CSc., M. A. (1947)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070139

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Babiak Michal, Doc., PhDr., Mr. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070140

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Lalíková Erika, doc., PhDr., PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070143

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof. PhDr. PaedDr. PhD. (1949)
Kratochvíl Viliam, doc. , PaeDr. , PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070144

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a maďarský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaeDr., CSc. (1949)
Mészáros Ondrej, prof., PhDr., CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070141

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Nemecký a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Tancer Jozef, Doc., Mgr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
doplniť vo formulári ŠP rok narodenia spolugaranta

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: 185/2014-AK / #1070142

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Sejčová Ľuboslava, Doc., PhDr., CSc. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
upraviť štandardnú dĺžku štúdia na 2 roky v súlade s učebným plánom.

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: 185/2014-AK / #1070146

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Vojtech Miloslav, Doc., PhDr., PhD. (1973)
Žigo Pavol, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070145

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr, CSc. (1949)
Vojtech Miloslav, Doc., PhDr., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070211

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: východoázijské jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7368 (2.1.30) Orientálne jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a čínsky a japonský a kórejský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Findeisen Raoul David, prof., PhD (1958)

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: 185/2014-AK / #1070221

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika
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 spolugaranti:

Serafínová, Danuša, Prof., PhDr., PhD (1950)

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 garantky 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070270

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7103 (2.1.25) Archeológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bátora, Jozef, Prof., PhDr., DrSc. (1950)
Krekovič, Eduard, Prof., PhDr., CSc. (1948)
Slivka, Michal, Doc., PhDr., CSc. (1948)

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 spolugaranta1 1948 (pred 31.8.) • rok narodenia spolugaranta2 1948

(pred 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: 185/2014-AK / #1070269

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7103 (2.1.25) Archeológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bátora, Jozef, Prof., PhDr., DrSc. (1950)
Krekovič, Eduard, Prof., PhDr., CSc. (1948)
Slivka, Michal, Doc., PhDr., CSc. (1948)

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 spolugaranta1 1948 (pred 31.8.) • rok narodenia spolugaranta2 1948

(pred 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: 185/2014-AK / #1070223

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dejiny filozofie
Číslo a názov študijného odboru: 6102 (2.1.3) Dejiny filozofie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plašienková, Prof., PhDr., PhD. (1957)
Szapuová Mariana, Doc., PhDr., PhD. (1958)
Kalaš Andrej, Doc., Mgr., PhD. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070222

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dejiny filozofie
Číslo a názov študijného odboru: 6102 (2.1.3) Dejiny filozofie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plašienková, Prof., PhDr., PhD. (1957)
Szapuová Mariana, Doc., PhDr., PhD. (1958)
Kalaš Andrej, Doc., Mgr., PhD. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070225

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: estetika
Číslo a názov študijného odboru: 8119 (2.1.6) Estetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Michalovič Peter, Prof. PhDr., CSc. (1960)
Hamar Juraj, Doc. Mgr., CSc. (1965)
Babiak Michal, Doc. PhDr., Mr. (1961)

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: 185/2014-AK / #1070224

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: estetika
Číslo a názov študijného odboru: 8119 (2.1.6) Estetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Michalovič Peter, Prof. PhDr., CSc. (1960)
Hamar Juraj, Doc. Mgr., CSc. (1965)
Babiak Michal, Doc. PhDr., Mr. (1961)

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: 185/2014-AK / #1070265

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: etnológia a kultúrna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Botiková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1955)
Hlôšková Hana, Doc. PhDr. CSc. (1955)
Bužeková Tatiana, Doc., RNDr., Mgr., PhD. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070264

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: etnológia a kultúrna antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Botiková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1955)
Hlôšková Hana, Doc. PhDr. CSc. (1955)
Bužeková Tatiana, Doc., RNDr., Mgr., PhD. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070227

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: klasické jazyky
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoviera, Daniel, Prof., PhDr., PhD. (1946)
Grusková, Jana, Doc., Mgr., PhD. (1970)
Kákošová, Zuzana, Doc., PhDr. CSc. (1954)

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 1946 (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: 185/2014-AK / #1070226

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: klasické jazyky
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Škoviera, Daniel, Prof., PhDr., PhD. (1946)
Grusková, Jana, Doc., Mgr., PhD. (1970)
Kákošová, Zuzana, Doc., PhDr. CSc. (1954)

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 1946 (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: 185/2014-AK / #1070282

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: klinická psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7705 (3.1.12) Klinická psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Heretik Anton, Prof. PhDr, CSc (1950)
Taročková Tatiana, Doc.. PhDr .CSc (1951)
Brezina Igor, Doc. PhDr .CSc. (1948)

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 spolugaranta 1948 (po 31.8.); rok narodenia garanta 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070281

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: klinická psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7705 (3.1.12) Klinická psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Heretik Anton, Prof. PhDr, CSc (1950)
Taročková Tatiana, Doc.. PhDr .CSc (1951)
Brezina Igor, Doc. PhDr .CSc. (1948)

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 spolugaranta 1948 (po 31.8.); rok narodenia garanta 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070245

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: knižničná a informačná veda
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šušol Jaroslav, Prof. PhDr. CSc. (1963)
Steinerová Jela, Prof. PhDr. PhD. (1961)
Rankov Pavol, Doc. PhDr. PhD (1964)

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: 185/2014-AK / #1070244

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: knižničná a informačná veda
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šušol Jaroslav, Prof. PhDr. CSc. (1963)
Steinerová Jela, Prof. PhDr. PhD. (1961)
Rankov Pavol, Doc. PhDr. PhD (1964)

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: 185/2014-AK / #1070286

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: kulturológia
Číslo a názov študijného odboru: 8136 (3.1.2) Kulturológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

GAŽOVÁ, Viera, Prof.; PhDr.; CSc. (1950)
KVASNIČKOVÁ, Adela, Doc.; PhDr.; CSc. (1947)
BURAJ, Ivan, Doc.; PhDr., PhD. (1953)

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 spolugaranta 1947 (po 31.8.); rok narodenia garanta 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070285

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: kulturológia
Číslo a názov študijného odboru: 8136 (3.1.2) Kulturológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

GAŽOVÁ, Viera, Prof.; PhDr.; CSc. (1950)
KVASNIČKOVÁ, Adela, Doc.; PhDr.; CSc. (1947)
BURAJ, Ivan, Doc.; PhDr., PhD. (1953)

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 spolugaranta 1947 (po 31.8.); rok narodenia garanta 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070229

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: literárna veda
Číslo a názov študijného odboru: 8105 (2.1.23) Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných
literatúr
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a jazyk konkrétnej národnej
literatúry
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mészáros Ondrej, Prof. PhDr. CSc. (1949)
Čúzy Ladislav, Prof. PhDr.CSc. (1950)
Truhlářová Jana, Doc.PhDr.CSc. (1963)

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 1949 (do 31.8.) a spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070228

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: literárna veda
Číslo a názov študijného odboru: 8105 (2.1.23) Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných
literatúr
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a jazyk konkrétnej národnej
literatúry
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mészáros Ondrej, Prof. PhDr. CSc. (1949)
Čúzy Ladislav, Prof. PhDr.CSc. (1950)
Truhlářová Jana, Doc.PhDr.CSc. (1963)

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 1949 (do 31.8.) a spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070231

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Horňák Pavel, prof. doc. PhDr. PhD. (1953)
Konečná Vlasta, doc., PhDr., PhD. (1953)
Kiczko Ladislav, doc., PhDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070230

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Horňák Pavel, prof. doc. PhDr. PhD. (1953)
Konečná Vlasta, doc., PhDr., PhD. (1953)
Kiczko Ladislav, doc., PhDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070233

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: muzikológia
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hulková, Marta, prof. PhDr., PhD. (1953)
Kajanová, Yvetta, prof., PhDr., PhD. (1964)
Zvara, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070232

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: muzikológia
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hulková, Marta, prof. PhDr., PhD. (1953)
Kajanová, Yvetta, prof., PhDr., PhD. (1964)
Zvara, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070148

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Potočárová Mária, Prof., PhDr., PhD. (1962)
Sejčová Ľuboslava, Doc., PhDr., PhD. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP A6 Garant študijného programu nezabezpečuje kvalitu a rozvoj študijného

programu, pretože nespĺňa Kritériá akreditácie študijných programov - súčet hodín jeho pracovného
času v rámci vysokých škôl prekračuje 69 hodín za týždeň (Bratislava, Sládkovičovo, Olomouc)

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: 185/2014-AK / #1070147

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Potočárová Mária, Prof., PhDr., PhD. (1962)
Sejčová Ľuboslava, Doc., PhDr., PhD. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP A6 Garant študijného programu nezabezpečuje kvalitu a rozvoj študijného

programu, pretože nespĺňa Kritériá akreditácie študijných programov - súčet hodín jeho pracovného
času v rámci vysokých škôl prekračuje 69 hodín za týždeň (Bratislava, Sládkovičovo, Olomouc)

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: 185/2014-AK / #1070288

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: politická veda
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Malová Darina, Prof., PhD. (1958)
Rybář  Marek, Doc., M.A., PhD. (1974)
Láštic Erik, Doc., Mgr., Mgr., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
.

Odporúčania vysokej škole:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách na základe uznesenia 71.4.6 v zápise zo 71. zasadnutia AK SR odporúčame upraviť číslo a
názov študijného odboru na 3.1.6. politológia a názov študijneho programu na politológia. Od 1. januára
2016 sa ruší študijny odbor 3.1.8. teória politiky.

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: 185/2014-AK / #1070287

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: politická veda
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Malová Darina, Prof., PhD. (1958)
Rybář  Marek, Doc., M.A., PhD. (1974)
Láštic Erik, Doc., Mgr., Mgr., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách na základe uznesenia 71.4.6 v zápise zo 71. zasadnutia AK SR odporúčame upraviť číslo a
názov študijného odboru na 3.1.6. politológia a názov študijneho programu na politológia. Od 1. januára
2016 sa ruší študijny odbor 3.1.8. teória politiky.

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: 185/2014-AK / #1070266

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: pomocné vedy historické
Číslo a názov študijného odboru: 7104 (2.1.11) Pomocné vedy historické
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sokolovský Leon, Profesor, PhDr., CSc. (1949)
Roháč Juraj, Doc., PhDr., CSc. (1956)
Frederik Federmayer, Doc., PhDr., PhD. (1973)

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 1949 (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: 185/2014-AK / #2495

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: pomocné vedy historické
Číslo a názov študijného odboru: 7104 (2.1.11) Pomocné vedy historické
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sokolovský Leon, Profesor, PhDr., CSc. (1949)
Roháč Juraj, Doc., PhDr., CSc. (1956)
Frederik Federmayer, Doc., PhDr., PhD. (1973)

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 1949 (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: 185/2014-AK / #1070235

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Milan, prof. Mgr. PhD. (1967)
Deák Dušan, doc. Mgr. PhD. (1973)
Kovács Attila, doc. Mgr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070234

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Milan, prof. Mgr. PhD. (1967)
Deák Dušan, doc. Mgr. PhD. (1973)
Kovács Attila, doc. Mgr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070247

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slavistika
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a ruský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kusá Mária, prof., PhDr., PhD. (1957)
Eliáš Anton, doc., PhDr., PhD. (1950)
Matejko Ľubor, doc., Mgr., PhD. (1964)

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 spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070246

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slavistika
Číslo a názov študijného odboru: 7362 (2.1.28) Slovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a ruský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kusá Mária, prof., PhDr., PhD. (1957)
Eliáš Anton, doc., PhDr., PhD. (1950)
Matejko Ľubor, doc., Mgr., PhD. (1964)

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 spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070249

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenská literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikula, Valerián, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Kročanová, Dagmar, Doc, Mgr., Ph.D. (1967)
Vojtech Miloslav, Doc., PhDr., PhD. (1973)

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 1949 (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: 185/2014-AK / #1070248

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenská literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikula, Valerián, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Kročanová, Dagmar, Doc, Mgr., Ph.D. (1967)
Vojtech Miloslav, Doc., PhDr., PhD. (1973)

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 1949 (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: 185/2014-AK / #1070272

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Holec, Roman, prof., PhDr., CSc. (1959)
Lukačka, Ján, prof., PhDr., CSc. (1952)
Kratochvíl, Viliam, doc., Paedr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070271

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Holec, Roman, prof., PhDr., CSc. (1959)
Lukačka, Ján, prof., PhDr., CSc. (1952)
Kratochvíl, Viliam, doc., Paedr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070251

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Žigo Pavol, Prof., PhDr., CSc. (1953)
Orgoňová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1962)
Pekarovičová Jana, Doc., PhDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070250

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Žigo Pavol, Prof., PhDr., CSc. (1953)
Orgoňová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1962)
Pekarovičová Jana, Doc., PhDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070284

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: sociálna psychológia a psychológia práce
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plichtová Jana, Prof. PhDr, CSc (1950)
Bratská Mária, Doc.. PhDr .CSc (1949)
Schraggeová Milica, Doc. PhDr .CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070283

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: sociálna psychológia a psychológia práce
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plichtová Jana, Prof. PhDr, CSc (1950)
Bratská Mária, Doc.. PhDr .CSc (1949)
Schraggeová Milica, Doc. PhDr .CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070290

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: sociológia
Číslo a názov študijného odboru: 6121 (3.1.1) Sociológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sopóci Ján, Prof., PhDr., PhD. (1955)
Schenk Juraj, Prof., PhDr., PhD. (1948)
Lubelcová Gabriela, Doc., PhDr., PhD. (1956)

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 spolugaranta 1948 (pred 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: 185/2014-AK / #1070289

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

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: sociológia
Číslo a názov študijného odboru: 6121 (3.1.1) Sociológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sopóci Ján, Prof., PhDr., PhD. (1955)
Schenk Juraj, Prof., PhDr., PhD. (1948)
Lubelcová Gabriela, Doc., PhDr., PhD. (1956)

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 spolugaranta 1948 (pred 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: 185/2014-AK / #1070237

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Višňovský Emil, Prof., PhDr., CSc. (1956)
Kiczková Zuzana, Doc. PhDr., CSc. (1951)
Lalíková Erika, Doc., Mgr., PhD. (1965)

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: 185/2014-AK / #1070236

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Višňovský Emil, Prof., PhDr., CSc. (1956)
Kiczková Zuzana, Doc. PhDr., CSc. (1951)
Lalíková Erika, Doc., Mgr., PhD. (1965)

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: 185/2014-AK / #1070253

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny žurnalistiky
Číslo a názov študijného odboru: 7201 (3.2.2) Teória a dejiny žurnalistiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Serafínová, Danuša, Prof., PhDr., PhD (1950)
Hlavčáková, Svetlana, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Follrichová, Mária, Doc., PhDr., PhD. (1953)

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 garantky 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070252

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny žurnalistiky
Číslo a názov študijného odboru: 7201 (3.2.2) Teória a dejiny žurnalistiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Serafínová, Danuša, Prof., PhDr., PhD (1950)
Hlavčáková, Svetlana, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Follrichová, Mária, Doc., PhDr., PhD. (1953)

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 garantky 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070239

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: translatológia
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a jazyk konkrétneho jazykového
areálu
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof. PhDr. CSc. (1947)
Rakšányiová, Jana, Prof. PhDr. CSc. (1949)
Bednárová Katarína, Doc. PhDr. CSc. (1954)

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.) a spolugarantky 1949 (do 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: 185/2014-AK / #1070238

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: translatológia
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a jazyk konkrétneho jazykové
areálu
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zambor Ján, Prof. PhDr. CSc. (1947)
Rakšányiová, Jana, Prof. PhDr. CSc. (1949)
Bednárová Katarína, Doc. PhDr. CSc. (1954)

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.) a spolugarantky 1949 (do 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: 185/2014-AK / #1070241

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: všeobecná jazykoveda
Číslo a názov študijného odboru: 7301 (2.1.33) Všeobecná jazykoveda
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dudok Miroslav, prof., PhDr., DrSc. (1952)
Lanstyák István, prof., PhDr., PhD. (1959)
Keníž Alojz, doc., PhDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070240

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: všeobecná jazykoveda
Číslo a názov študijného odboru: 7301 (2.1.33) Všeobecná jazykoveda
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dudok Miroslav, prof., PhDr., DrSc. (1952)
Lanstyák István, prof., PhDr., PhD. (1959)
Keníž Alojz, doc., PhDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070268

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: všeobecné dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7101 (2.1.8) Všeobecné dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nižňanský Eduard, prof., CSc. (1955)
Múcska Vincent, doc., PhD. (1964)
Valachovič Pavol, doc., PhDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070267

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: všeobecné dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7101 (2.1.8) Všeobecné dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nižňanský Eduard, prof., CSc. (1955)
Múcska Vincent, doc., PhD. (1964)
Valachovič Pavol, doc., PhDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070243

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: východoázijské štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7368 (2.1.30) Orientálne jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a čínsky a japonský a kórejský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Findeisen Raoul David, prof., PhD (1958)
Benická Janka, prof., Mgr., PhD. (1970)
Slobodník Martin, doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #2494

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (701030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: východoázijské štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7368 (2.1.30) Orientálne jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a čínsky a japonský a kórejský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Findeisen Raoul David, prof., PhD (1958)
Benická Janka, prof., Mgr., PhD. (1970)
Slobodník Martin, doc., Mgr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070611

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: ošetrovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5602 (7.4.1) Ošetrovateľstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Katarína, Doc., Mgr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070606

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pôrodná asistencia
Číslo a názov študijného odboru: 5609 (7.4.4) Pôrodná asistencia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bašková Martina, Doc. Mgr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070607

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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 spolugaranti:

Hudečková Henrieta, Prof. MUDr., PhD., MPH (1955)
Baška Tibor, Doc. MUDr., PhD. (1969)
Švihrová Viera, Doc. MUDr., CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070610

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MDDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Procházková Jarmila, Prof. MUDr. CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070613

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pôrodná asistencia
Číslo a názov študijného odboru: 5609 (7.4.4) Pôrodná asistencia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, Prof., MUDr., PhD. (1950)
Bašková Martina, Doc., Mgr., PhD. (1972)

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: 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070612

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pôrodná asistencia
Číslo a názov študijného odboru: 5609 (7.4.4) Pôrodná asistencia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, Prof., MUDr., PhD. (1950)
Bašková Martina, Doc., Mgr., PhD. (1972)

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 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070614

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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 spolugaranti:

Hudečková Henrieta, Prof. MUDr., PhD., MPH (1955)
Baška Tibor, Doc. MUDr., PhD. (1969)
Švihrová Viera, Doc. MUDr., CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070609

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: všeobecné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MUDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mokáň Marián, Prof.MUDr.DrSc.FRCP Edin (1957)

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: 185/2014-AK / #1070608

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: všeobecné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MUDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mokáň Marián, Prof.MUDr.DrSc.FRCP Edin (1957)

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: 185/2014-AK / #1070618

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamkov Marian, prof., MUDr., CSc. (1954)
Adamicová Katarína, prof., MUDr. PhD. (1953)
Mellová Yvetta, doc., MUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070617

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamkov Marian, prof., MUDr., CSc. (1954)
Adamicová Katarína, prof., MUDr. PhD. (1953)
Mellová Yvetta, doc., MUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070616

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamkov Marian, prof., MUDr., CSc. (1954)
Adamicová Katarína, prof., MUDr. PhD. (1953)
Mellová Yvetta, doc., MUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070615

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamkov Marian, prof., MUDr., CSc. (1954)
Adamicová Katarína, prof., MUDr. PhD. (1953)
Mellová Yvetta, doc., MUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070622

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anestéziológia a resuscitácia
Číslo a názov študijného odboru: 5149 (7.1.20) Anesteziológia a resuscitácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sániová Beata, prof., MUDr., PhD. (1948)
Dragula Milan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Nosáľ Slavomír, doc., MUDr., PhD. (1966)

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 garantky 1948 (do konca augusta) rok narodenia spolugaranta1 1948 (po

začiatku augusta)

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: 185/2014-AK / #1070621

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anestéziológia a resuscitácia
Číslo a názov študijného odboru: 5149 (7.1.20) Anesteziológia a resuscitácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sániová Beata, prof., MUDr., PhD. (1948)
Dragula Milan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Nosáľ Slavomír, doc., MUDr., PhD. (1966)

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 garantky 1948 (do konca augusta), rok narodenia spolugaranta1 1948

(po začiatku augusta).

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: 185/2014-AK / #1070620

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anestéziológia a resuscitácia
Číslo a názov študijného odboru: 5149 (7.1.20) Anesteziológia a resuscitácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sániová Beata, prof., MUDr., PhD. (1948)
Dragula Milan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Nosáľ Slavomír, doc., MUDr., PhD. (1966)

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 garantky 1948 (do konca augusta), rok narodenia spolugaranta1 1948

(po začiatku augusta).

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: 185/2014-AK / #1070619

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: anestéziológia a resuscitácia
Číslo a názov študijného odboru: 5149 (7.1.20) Anesteziológia a resuscitácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sániová Beata, prof., MUDr., PhD. (1948)
Dragula Milan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Nosáľ Slavomír, doc., MUDr., PhD. (1966)

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 garantky 1948 (do konca augusta), rok narodenia spolugaranta1 1948

(po začiatku augusta).

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: 185/2014-AK / #1070626

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Laca Ľudovít, prof., MUDr., PhD. (1951)
Mištuna Dušan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Hamžík Julián, doc., MUDr., PhD. (1957)

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 spolugaranta 1948 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070625

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Laca Ľudovít, prof., MUDr., PhD. (1951)
Mištuna Dušan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Hamžík Julián, doc., MUDr., PhD. (1957)

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 spolugaranta 1948 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070624

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Laca Ľudovít, prof., MUDr., PhD. (1951)
Mištuna Dušan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Hamžík Julián, doc., MUDr., PhD. (1957)

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 spolugaranta 1948 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070623

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Laca Ľudovít, prof., MUDr., PhD. (1951)
Mištuna Dušan, doc., MUDr., PhD. (1948)
Hamžík Julián, doc., MUDr., PhD. (1957)

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 spolugaranta 1948 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070630

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Péč Juraj, prof., MUDr., CSc. (1951)
Minariková Eva, doc., MUDr., PhD. (1961)
Péčová Renáta, doc., MUDr., PhD. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070629

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Péč Juraj, prof., MUDr., CSc. (1951)
Minariková Eva, doc., MUDr., PhD. (1961)
Péčová Renáta, doc., MUDr., PhD. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070628

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Péč Juraj, prof., MUDr., CSc. (1951)
Minariková Eva, doc., MUDr., PhD. (1961)
Péčová Renáta, doc., MUDr., PhD. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070627

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Péč Juraj, prof., MUDr., CSc. (1951)
Minariková Eva, doc., MUDr., PhD. (1961)
Péčová Renáta, doc., MUDr., PhD. (1964)

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: 185/2014-AK / #1070634

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hyrdel Rudolf, prof., MUDr., CSc. (1951)
Fraňová Soňa, doc., RNDr., PhD. (1965)
Mokrý Juraj, doc., MUDr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070633

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hyrdel Rudolf, prof., MUDr., CSc. (1951)
Fraňová Soňa, doc., RNDr., PhD. (1965)
Mokrý Juraj, doc., MUDr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070632

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hyrdel Rudolf, prof., MUDr., CSc. (1951)
Fraňová Soňa, doc., RNDr., PhD. (1965)
Mokrý Juraj, doc., MUDr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070631

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hyrdel Rudolf, prof., MUDr., CSc. (1951)
Fraňová Soňa, doc., RNDr., PhD. (1965)
Mokrý Juraj, doc., MUDr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070638

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, prof., MUDr., CSc. (1950)
Višňovský Jozef, doc., MUDr., CSc. (1960)
Biringer Kamil, doc., MUDr., PhD. (1978)

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 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070637

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, prof., MUDr., CSc. (1950)
Višňovský Jozef, doc., MUDr., CSc. (1960)
Biringer Kamil, doc., MUDr., PhD. (1978)

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 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070636

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, prof., MUDr., CSc. (1950)
Višňovský Jozef, doc., MUDr., CSc. (1960)
Biringer Kamil, doc., MUDr., PhD. (1978)

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 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070635

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, prof., MUDr., CSc. (1950)
Višňovský Jozef, doc., MUDr., CSc. (1960)
Biringer Kamil, doc., MUDr., PhD. (1978)

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 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070642

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Galajda Peter, prof., MUDr., CSc. (1960)
Oto Osina, doc., MUDr., PhD. (1956)
Jakušová Ľubica, doc., MUDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070641

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Galajda Peter, prof., MUDr., CSc. (1960)
Oto Osina, doc., MUDr., PhD. (1956)
Jakušová Ľubica, doc., MUDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070640

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Galajda Peter, prof., MUDr., CSc. (1960)
Oto Osina, doc., MUDr., PhD. (1956)
Jakušová Ľubica, doc., MUDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070639

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Galajda Peter, prof., MUDr., CSc. (1960)
Oto Osina, doc., MUDr., PhD. (1956)
Jakušová Ľubica, doc., MUDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070646

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 5128 (7.1.27) Lekárska biofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jakuš Ján, prof., MUDr., DrSc. (1954)
Poliaček Ivan, doc., RNDr., PhD. (1965)
Tonhajzerová Ingrid, Ddc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070645

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 5128 (7.1.27) Lekárska biofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jakuš Ján, prof., MUDr., DrSc. (1954)
Poliaček Ivan, doc., RNDr., PhD. (1965)
Tonhajzerová Ingrid, Ddc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070644

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 5128 (7.1.27) Lekárska biofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jakuš Ján, prof., MUDr., DrSc. (1954)
Poliaček Ivan, doc., RNDr., PhD. (1965)
Tonhajzerová Ingrid, Ddc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070643

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 5128 (7.1.27) Lekárska biofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jakuš Ján, prof., MUDr., DrSc. (1954)
Poliaček Ivan, doc., RNDr., PhD. (1965)
Tonhajzerová Ingrid, Ddc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070650

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5169 (7.1.28) Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dobrota Dušan, prof., MUDr., CSc. (1956)
Lehotský Ján, prof., RNDr., DrSc. (1954)
Kaplán Peter, prof., RNDr., CSc. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070649

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5169 (7.1.28) Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dobrota Dušan, prof., MUDr., CSc. (1956)
Lehotský Ján, prof., RNDr., DrSc. (1954)
Kaplán Peter, prof., RNDr., CSc. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070648

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5169 (7.1.28) Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dobrota Dušan, prof., MUDr., CSc. (1956)
Lehotský Ján, prof., RNDr., DrSc. (1954)
Kaplán Peter, prof., RNDr., CSc. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070647

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5169 (7.1.28) Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dobrota Dušan, prof., MUDr., CSc. (1956)
Lehotský Ján, prof., RNDr., DrSc. (1954)
Kaplán Peter, prof., RNDr., CSc. (1956)

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: 185/2014-AK / #1070654

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurča Egon, prof., MUDr., PhD. (1964)
Ondrejka Igor, doc., MUDr., PhD. (1967)
Sadloňová Jurina, doc., MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070653

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurča Egon, prof., MUDr., PhD. (1964)
Ondrejka Igor, doc., MUDr., PhD. (1967)
Sadloňová Jurina, doc., MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070652

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurča Egon, prof., MUDr., PhD. (1964)
Ondrejka Igor, doc., MUDr., PhD. (1967)
Sadloňová Jurina, doc., MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070651

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurča Egon, prof., MUDr., PhD. (1964)
Ondrejka Igor, doc., MUDr., PhD. (1967)
Sadloňová Jurina, doc., MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070658

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čalkovská Andrea, prof. MUDr. PhD. (1965)
Tatár Miloš, prof. MUDr. CSc. (1950)
Javorka Michal, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070657

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čalkovská Andrea, prof. MUDr. PhD. (1965)
Tatár Miloš, prof. MUDr. CSc. (1950)
Javorka Michal, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070656

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čalkovská Andrea, prof. MUDr. PhD. (1965)
Tatár Miloš, prof. MUDr. CSc. (1950)
Javorka Michal, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070655

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čalkovská Andrea, prof. MUDr. PhD. (1965)
Tatár Miloš, prof. MUDr. CSc. (1950)
Javorka Michal, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1950 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070662

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plank Lukáš, prof., MUDr., CSc. (1951)
Novomeský František, prof., MUDr., PhD. (1947)
Straka Ľubomír, doc., MUDr., PhD. (1976)

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 spolugaranta 1947 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070661

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plank Lukáš, prof., MUDr., CSc. (1951)
Novomeský František, prof., MUDr., PhD. (1947)
Straka Ľubomír, doc., MUDr., PhD. (1976)

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 spolugaranta 1947 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070660

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plank Lukáš, prof., MUDr., CSc. (1951)
Novomeský František, prof., MUDr., PhD. (1947)
Straka Ľubomír, doc., MUDr., PhD. (1976)

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 spolugaranta 1947 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070659

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plank Lukáš, prof., MUDr., CSc. (1951)
Novomeský František, prof., MUDr., PhD. (1947)
Straka Ľubomír, doc., MUDr., PhD. (1976)

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 spolugaranta 1947 (po začiatku septembra)

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: 185/2014-AK / #1070666

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bánovčin Peter, prof., MUDr., CSc. (1954)
Zibolen Mirko, prof., MUDr., CSc. (1961)
Čiljaková Miriam, doc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070665

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bánovčin Peter, prof., MUDr., CSc. (1954)
Zibolen Mirko, prof., MUDr., CSc. (1961)
Čiljaková Miriam, doc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070664

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bánovčin Peter, prof., MUDr., CSc. (1954)
Zibolen Mirko, prof., MUDr., CSc. (1961)
Čiljaková Miriam, doc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070663

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bánovčin Peter, prof., MUDr., CSc. (1954)
Zibolen Mirko, prof., MUDr., CSc. (1961)
Čiljaková Miriam, doc., MUDr., PhD. (1970)

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: 185/2014-AK / #1070670

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kliment Ján, prof., MUDr., CSc. (1946)
Śvihra Ján, prof., MUDr., PhD. (1962)
Ľupták Ján, doc., MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Ide o nový študijný program, vek garanta nezaručuje spôsobilosť ani na ŠDŠ.

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: 185/2014-AK / #1070669

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kliment Ján, prof., MUDr., CSc. (1946)
Śvihra Ján, prof., MUDr., PhD. (1962)
Ľupták Ján, doc., MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Ide o nový študijný program, vek garanta nezaručuje spôsobilosť ani na ŠDŠ.

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: 185/2014-AK / #1070668

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kliment Ján, prof., MUDr., CSc. (1946)
Śvihra Ján, prof., MUDr., PhD. (1962)
Ľupták Ján, doc., MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Ide o nový študijný program, vek garanta nezaručuje spôsobilosť ani na ŠDŠ.

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: 185/2014-AK / #1070667

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kliment Ján, prof., MUDr., CSc. (1946)
Śvihra Ján, prof., MUDr., PhD. (1962)
Ľupták Ján, doc., MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Ide o nový študijný program, vek garanta nezaručuje spôsobilosť ani na ŠDŠ.

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: 185/2014-AK / #1070674

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudečková Henrieta, prof., MUDr., PhD., MPH (1955)
Baška Tibor, doc., MUDr., PhD. (1969)
Švihrová Viera, doc., MUDr., PhD. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070673

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudečková Henrieta, prof., MUDr., PhD., MPH (1955)
Baška Tibor, doc., MUDr., PhD. (1969)
Švihrová Viera, doc., MUDr., PhD. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070672

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudečková Henrieta, prof., MUDr., PhD., MPH (1955)
Baška Tibor, doc., MUDr., PhD. (1969)
Švihrová Viera, doc., MUDr., PhD. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070671

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudečková Henrieta, prof., MUDr., PhD., MPH (1955)
Baška Tibor, doc., MUDr., PhD. (1969)
Švihrová Viera, doc., MUDr., PhD. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070678

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mokáň Marian, prof., MUDr., DrSc., FRCP Edin (1957)
Staško Ján, doc., MUDr., PhD. (1956)
Belicová Margita, doc., MUDr., PhD. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070677

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mokáň Marian, prof., MUDr., DrSc., FRCP Edin (1957)
Staško Ján, doc., MUDr., PhD. (1956)
Belicová Margita, doc., MUDr., PhD. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070676

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mokáň Marian, prof., MUDr., DrSc., FRCP Edin (1957)
Staško Ján, doc., MUDr., PhD. (1956)
Belicová Margita, doc., MUDr., PhD. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070675

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta; Martin (701080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mokáň Marian, prof., MUDr., DrSc., FRCP Edin (1957)
Staško Ján, doc., MUDr., PhD. (1956)
Belicová Margita, doc., MUDr., PhD. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070004

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MDDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Stanko Peter, doc., MUDr., PhD., mim. prof. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MDDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Stanko Peter, doc., MUDr., PhD., mim. prof. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070002

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: všeobecné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MUDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc. (1948)

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: 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: všeobecné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MUDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc. (1948)

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: 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070012

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Labaš Peter, prof. MUDr. CSc. (1949)
Durdík Štefan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Škultéty Ján, doc. MUDr. CSc. (1955)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Labaš Peter, prof. MUDr. CSc. (1949)
Durdík Štefan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Škultéty Ján, doc. MUDr. CSc. (1955)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070010

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Labaš Peter, prof. MUDr. CSc. (1949)
Durdík Štefan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Škultéty Ján, doc. MUDr. CSc. (1955)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Labaš Peter, prof. MUDr. CSc. (1949)
Durdík Štefan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Škultéty Ján, doc. MUDr. CSc. (1955)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070016

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimaljaková Mária, prof. MUDr. PhD. (1954)
Švecová Danka, doc. MUDr. PhD. (1953)
Buchvald Dušan, doc. MUDr. PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimaljaková Mária, prof. MUDr. PhD. (1954)
Švecová Danka, doc. MUDr. PhD. (1953)
Buchvald Dušan, doc. MUDr. PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimaljaková Mária, prof. MUDr. PhD. (1954)
Švecová Danka, doc. MUDr. PhD. (1953)
Buchvald Dušan, doc. MUDr. PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: dermatovenerológia
Číslo a názov študijného odboru: 5114 (7.1.13) Dermatovenerológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimaljaková Mária, prof. MUDr. PhD. (1954)
Švecová Danka, doc. MUDr. PhD. (1953)
Buchvald Dušan, doc. MUDr. PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070020

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Borovský Miroslav, prof. MUDr. CSc. (1952)
Pohlodek Kamil, doc. MUDr. PhD. (1959)
Redecha Martin, doc. MUDr. PhD. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070019

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Borovský Miroslav, prof. MUDr. CSc. (1952)
Pohlodek Kamil, doc. MUDr. PhD. (1959)
Redecha Martin, doc. MUDr. PhD. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070018

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Borovský Miroslav, prof. MUDr. CSc. (1952)
Pohlodek Kamil, doc. MUDr. PhD. (1959)
Redecha Martin, doc. MUDr. PhD. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070017

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Borovský Miroslav, prof. MUDr. CSc. (1952)
Pohlodek Kamil, doc. MUDr. PhD. (1959)
Redecha Martin, doc. MUDr. PhD. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070024

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: hygiena
Číslo a názov študijného odboru: 5107 (7.1.6) Hygiena
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčíková Ľudmila, prof. MUDr. CSc. (1951)
Jurkovičová Jana, doc. MUDr. CSc. (1951)
Špaleková Margita, doc. MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070023

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: hygiena
Číslo a názov študijného odboru: 5107 (7.1.6) Hygiena
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčíková Ľudmila, prof. MUDr. CSc. (1951)
Jurkovičová Jana, doc. MUDr. CSc. (1951)
Špaleková Margita, doc. MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070022

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: hygiena
Číslo a názov študijného odboru: 5107 (7.1.6) Hygiena
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčíková Ľudmila, prof. MUDr. CSc. (1951)
Jurkovičová Jana, doc. MUDr. CSc. (1951)
Špaleková Margita, doc. MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070021

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: hygiena
Číslo a názov študijného odboru: 5107 (7.1.6) Hygiena
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ševčíková Ľudmila, prof. MUDr. CSc. (1951)
Jurkovičová Jana, doc. MUDr. CSc. (1951)
Špaleková Margita, doc. MUDr. CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070028

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kristová Viera, prof. MUDr. CSc. (1950)
Murín Ján, prof. MUDr. CSc. (1949)
Wawruch Martin, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1949 (do konca augusta) rok narodenia garantky 1950 (do

konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070027

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kristová Viera, prof. MUDr. CSc. (1950)
Murín Ján, prof. MUDr. CSc. (1949)
Wawruch Martin, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1949 (do konca augusta) rok narodenia garantky 1950 (do

konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070026

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kristová Viera, prof. MUDr. CSc. (1950)
Murín Ján, prof. MUDr. CSc. (1949)
Wawruch Martin, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1949 (do konca augusta) rok narodenia garantky 1950 (do

konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: klinická farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5127 (7.1.26) Klinická farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kristová Viera, prof. MUDr. CSc. (1950)
Murín Ján, prof. MUDr. CSc. (1949)
Wawruch Martin, doc. MUDr. PhD. (1975)

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 spolugaranta 1949 (do konca augusta) rok narodenia garantky 1950 (do

konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turčáni Peter, prof. MUDr. PhD (1953)
Kollár Branislav, doc. MUDr. PhD. (1973)
Valkovič Peter, doc. MUDr. PhD. (1976)

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: 185/2014-AK / #1070031

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turčáni Peter, prof. MUDr. PhD (1953)
Kollár Branislav, doc. MUDr. PhD. (1973)
Valkovič Peter, doc. MUDr. PhD. (1976)

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: 185/2014-AK / #1070030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turčáni Peter, prof. MUDr. PhD (1953)
Kollár Branislav, doc. MUDr. PhD. (1973)
Valkovič Peter, doc. MUDr. PhD. (1976)

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: 185/2014-AK / #1070029

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turčáni Peter, prof. MUDr. PhD (1953)
Kollár Branislav, doc. MUDr. PhD. (1973)
Valkovič Peter, doc. MUDr. PhD. (1976)

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: 185/2014-AK / #1070036

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimko Fedor, prof. MUDr. CSc. (1956)
Bernadič Marián, prof. MUDr. CSc. (1952)
Ostatníková Daniela, prof. MUDr. PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070035

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimko Fedor, prof. MUDr. CSc. (1956)
Bernadič Marián, prof. MUDr. CSc. (1952)
Ostatníková Daniela, prof. MUDr. PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070034

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimko Fedor, prof. MUDr. CSc. (1956)
Bernadič Marián, prof. MUDr. CSc. (1952)
Ostatníková Daniela, prof. MUDr. PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimko Fedor, prof. MUDr. CSc. (1956)
Bernadič Marián, prof. MUDr. CSc. (1952)
Ostatníková Daniela, prof. MUDr. PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070008

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: oftalmológia
Číslo a názov študijného odboru: 5116 (7.1.14) Oftalmológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gerinec Anton, prof. MUDr. CSc. (1947)
Krásnik Vladimír, doc. MUDr. PhD. (1959)
Furdová Alena, doc. MUDr. PhD. (1963)

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 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: oftalmológia
Číslo a názov študijného odboru: 5116 (7.1.14) Oftalmológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gerinec Anton, prof. MUDr. CSc. (1947)
Krásnik Vladimír, doc. MUDr. PhD. (1959)
Furdová Alena, doc. MUDr. PhD. (1963)

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 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070006

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: oftalmológia
Číslo a názov študijného odboru: 5116 (7.1.14) Oftalmológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gerinec Anton, prof. MUDr. CSc. (1947)
Krásnik Vladimír, doc. MUDr. PhD. (1959)
Furdová Alena, doc. MUDr. PhD. (1963)

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 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: oftalmológia
Číslo a názov študijného odboru: 5116 (7.1.14) Oftalmológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gerinec Anton, prof. MUDr. CSc. (1947)
Krásnik Vladimír, doc. MUDr. PhD. (1959)
Furdová Alena, doc. MUDr. PhD. (1963)

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 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070040

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: onkológia
Číslo a názov študijného odboru: 1514 (7.1.15) Onkológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondruš Dalibor, prof. MUDr. DrSc. (1953)
Mardiak Jozef, doc.MUDr.CSc. mimoriadny profesor (1953)
Mego Michal, doc. MUDr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070039

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: onkológia
Číslo a názov študijného odboru: 1514 (7.1.15) Onkológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondruš Dalibor, prof. MUDr. DrSc. (1953)
Mardiak Jozef, doc.MUDr.CSc. mimoriadny profesor (1953)
Mego Michal, doc. MUDr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070038

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: onkológia
Číslo a názov študijného odboru: 1514 (7.1.15) Onkológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondruš Dalibor, prof. MUDr. DrSc. (1953)
Mardiak Jozef, doc.MUDr.CSc. mimoriadny profesor (1953)
Mego Michal, doc. MUDr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070037

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: onkológia
Číslo a názov študijného odboru: 1514 (7.1.15) Onkológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondruš Dalibor, prof. MUDr. DrSc. (1953)
Mardiak Jozef, doc.MUDr.CSc. mimoriadny profesor (1953)
Mego Michal, doc. MUDr. PhD. (1977)

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: 185/2014-AK / #1070044

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: ortopédia
Číslo a názov študijného odboru: 5136 (7.1.22) Ortopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kokavec Milan, prof. MUDr. PhD. (1965) 
Šteňo Juraj, prof. MUDr. DrSc. (1948)
Rehák Ľuboš, doc. MUDr. CSc. mimoriadny profesor (1958)

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 spolugaranta: 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070043

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: ortopédia
Číslo a názov študijného odboru: 5136 (7.1.22) Ortopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kokavec Milan, prof. MUDr. PhD. (1965) 
Šteňo Juraj, prof. MUDr. DrSc. (1948)
Rehák Ľuboš, doc. MUDr. CSc. mimoriadny profesor (1958)

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 spolugaranta: 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070042

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: ortopédia
Číslo a názov študijného odboru: 5136 (7.1.22) Ortopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kokavec Milan, prof. MUDr. PhD. (1965) 
Šteňo Juraj, prof. MUDr. DrSc. (1948)
Rehák Ľuboš, doc. MUDr. CSc. mimoriadny profesor (1958)

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 spolugaranta: 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070041

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: ortopédia
Číslo a názov študijného odboru: 5136 (7.1.22) Ortopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kokavec Milan, prof. MUDr. PhD. (1965) 
Šteňo Juraj, prof. MUDr. DrSc. (1948)
Rehák Ľuboš, doc. MUDr. CSc. mimoriadny profesor (1958)

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 spolugaranta: 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070048

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: otorinolaryngológia
Číslo a názov študijného odboru: 5119 (7.1.16) Otorinolaryngológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Profant Milan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Kabátová Zuzana, doc. MUDr. CSc. (1957)
Matejčík Viktor, doc. MUDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070047

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: otorinolaryngológia
Číslo a názov študijného odboru: 5119 (7.1.16) Otorinolaryngológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Profant Milan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Kabátová Zuzana, doc. MUDr. CSc. (1957)
Matejčík Viktor, doc. MUDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070046

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: otorinolaryngológia
Číslo a názov študijného odboru: 5119 (7.1.16) Otorinolaryngológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Profant Milan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Kabátová Zuzana, doc. MUDr. CSc. (1957)
Matejčík Viktor, doc. MUDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070045

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: otorinolaryngológia
Číslo a názov študijného odboru: 5119 (7.1.16) Otorinolaryngológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Profant Milan, prof. MUDr. CSc. (1952)
Kabátová Zuzana, doc. MUDr. CSc. (1957)
Matejčík Viktor, doc. MUDr. PhD. (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: 185/2014-AK / #1070052

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danihel Ľudovít, prof. MUDr. PhD. (1950)
Babál Pavel, prof. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)
Polák Štefan, doc. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)

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 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070051

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danihel Ľudovít, prof. MUDr. PhD. (1950)
Babál Pavel, prof. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)
Polák Štefan, doc. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)

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 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070050

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danihel Ľudovít, prof. MUDr. PhD. (1950)
Babál Pavel, prof. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)
Polák Štefan, doc. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)

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 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070049

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: patologická anatómia a súdne lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5159 (7.1.21) Patologická anatómia a súdne lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danihel Ľudovít, prof. MUDr. PhD. (1950)
Babál Pavel, prof. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)
Polák Štefan, doc. MUDr. CSc. (NEUVEDENY ROK)

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 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070056

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kovács László, prof. MUDr. DrSc, MPH (1950)
Mašura Jozef, prof. MUDr. CSc. (1950)
Brucknerová Ingrid, doc. MUDr. PhD. (1965)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070055

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kovács László, prof. MUDr. DrSc, MPH (1950)
Mašura Jozef, prof. MUDr. CSc. (1950)
Brucknerová Ingrid, doc. MUDr. PhD. (1965)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070054

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kovács László, prof. MUDr. DrSc, MPH (1950)
Mašura Jozef, prof. MUDr. CSc. (1950)
Brucknerová Ingrid, doc. MUDr. PhD. (1965)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070053

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kovács László, prof. MUDr. DrSc, MPH (1950)
Mašura Jozef, prof. MUDr. CSc. (1950)
Brucknerová Ingrid, doc. MUDr. PhD. (1965)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070060

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: psychiatria
Číslo a názov študijného odboru: 5113 (7.1.12) Psychiatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kukumberg Peter, prof. MUDr. PhD. (1945)
Pečeňák Ján, Doc. MUDr. CSc. (1956)
Koř inková Viera, Doc. MUDr. CSc. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta je 1945 pred 31. 8. V čase posudzovania ŠP garant dovŕši 70

rokov a nie je možné priznať právo ani na jeden akademický rok.

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: 185/2014-AK / #1070059

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: psychiatria
Číslo a názov študijného odboru: 5113 (7.1.12) Psychiatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kukumberg Peter, prof. MUDr. PhD. (1945)
Pečeňák Ján, Doc. MUDr. CSc. (1956)
Koř inková Viera, Doc. MUDr. CSc. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta je 1945 pred 31. 8. V čase posudzovania ŠP garant dovŕši 70

rokov a nie je možné priznať právo ani na jeden akademický rok

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: 185/2014-AK / #1070058

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: psychiatria
Číslo a názov študijného odboru: 5113 (7.1.12) Psychiatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kukumberg Peter, prof. MUDr. PhD. (1945)
Pečeňák Ján, Doc. MUDr. CSc. (1956)
Koř inková Viera, Doc. MUDr. CSc. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta je 1945 pred 31. 8. V čase posudzovania ŠP garant dovŕši 70

rokov a nie je možné priznať právo ani na jeden akademický rok.

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: 185/2014-AK / #1070057

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: psychiatria
Číslo a názov študijného odboru: 5113 (7.1.12) Psychiatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kukumberg Peter, prof. MUDr. PhD. (1945)
Pečeňák Ján, Doc. MUDr. CSc. (1956)
Koř inková Viera, Doc. MUDr. CSc. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta je 1945 pred 31. 8. V čase posudzovania ŠP garant dovŕši 70

rokov a nie je možné priznať právo ani na jeden akademický rok.

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: 185/2014-AK / #1070064

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: röntgenológia a rádiológia
Číslo a názov študijného odboru: 5109 (7.1.8) Röntgenológia a rádiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bilický Jozef, prof. MUDr. PhD. (1949)
Lehotská Viera, doc. MUDr. PhD. (1966)
Balogová Soňa, doc. MUDr. PhD. (1972)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070063

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: röntgenológia a rádiológia
Číslo a názov študijného odboru: 5109 (7.1.8) Röntgenológia a rádiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bilický Jozef, prof. MUDr. PhD. (1949)
Lehotská Viera, doc. MUDr. PhD. (1966)
Balogová Soňa, doc. MUDr. PhD. (1972)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070062

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: röntgenológia a rádiológia
Číslo a názov študijného odboru: 5109 (7.1.8) Röntgenológia a rádiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bilický Jozef, prof. MUDr. PhD. (1949)
Lehotská Viera, doc. MUDr. PhD. (1966)
Balogová Soňa, doc. MUDr. PhD. (1972)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070061

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: röntgenológia a rádiológia
Číslo a názov študijného odboru: 5109 (7.1.8) Röntgenológia a rádiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bilický Jozef, prof. MUDr. PhD. (1949)
Lehotská Viera, doc. MUDr. PhD. (1966)
Balogová Soňa, doc. MUDr. PhD. (1972)

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 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070068

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Breza Ján, Dr.h.c.prof. MUDr. DrSc. (1948)
Trnka Ján, doc. MUDr. CSc. (1950)
Hollý Ivan, doc. MUDr. CSc. (1954)

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 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070067

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Breza Ján, Dr.h.c.prof. MUDr. DrSc. (1948)
Trnka Ján, doc. MUDr. CSc. (1950)
Hollý Ivan, doc. MUDr. CSc. (1954)

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 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070066

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Breza Ján, Dr.h.c.prof. MUDr. DrSc. (1948)
Trnka Ján, doc. MUDr. CSc. (1950)
Hollý Ivan, doc. MUDr. CSc. (1954)

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 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070065

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urológia
Číslo a názov študijného odboru: 5132 (7.1.23) Urológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Breza Ján, Dr.h.c.prof. MUDr. DrSc. (1948)
Trnka Ján, doc. MUDr. CSc. (1950)
Hollý Ivan, doc. MUDr. CSc. (1954)

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 1948 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070072

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dukát Andrej, prof. MUDr. CSc. (1950)
Payer Juraj, prof. MUDr. CSc. (1958)
Štvrtinová Viera, prof. MUDr. CSc. (1958)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070071

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dukát Andrej, prof. MUDr. CSc. (1950)
Payer Juraj, prof. MUDr. CSc. (1958)
Štvrtinová Viera, prof. MUDr. CSc. (1958)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070070

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dukát Andrej, prof. MUDr. CSc. (1950)
Payer Juraj, prof. MUDr. CSc. (1958)
Štvrtinová Viera, prof. MUDr. CSc. (1958)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070069

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dukát Andrej, prof. MUDr. CSc. (1950)
Payer Juraj, prof. MUDr. CSc. (1958)
Štvrtinová Viera, prof. MUDr. CSc. (1958)

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 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070076

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Stanko Peter, prof. MUDr. PhD. mimoriadny profesor (1954)
Hirjak Dušan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Zajko Juraj, doc. MUDr. CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070075

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Stanko Peter, prof. MUDr. PhD. (1954)
Hirjak Dušan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Zajko Juraj, doc. MUDr. CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070074

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Stanko Peter, prof. MUDr. PhD. (1954)
Hirjak Dušan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Zajko Juraj, doc. MUDr. CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070073

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (701010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Stanko Peter, prof. MUDr. PhD. (1954)
Hirjak Dušan, doc. MUDr. PhD. (1957)
Zajko Juraj, doc. MUDr. CSc. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070422

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: liečebná pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7524 (1.1.7) Liečebná pedagogika
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 spolugaranti:

Kováčová Barbora, doc., PaedDr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070512

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikulášová, Andrea, doc. Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Lenčová Kolečáni Ivica, doc., PhDr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070511

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikulášová, Andrea, doc. Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Lenčová Kolečáni Ivica, doc., PhDr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070425

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
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 spolugaranti:

Šupšáková Božena, prof., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070424

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
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 spolugaranti:

Šupšáková Božena, prof., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070510

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky a španielsky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014)

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: 185/2014-AK / #1070509

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky a španielsky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014)

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: 185/2014-AK / #1070427

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
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 spolugaranti:

Bakošová Zlatica, doc., PhDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070426

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
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 spolugaranti:

Bakošová Zlatica, doc., PhDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070522

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Mydlíková Eva, doc.PhDr., PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070521

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Mydlíková Eva, doc.PhDr., PhD. (1957)

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: 185/2014-AK / #1070454

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a český jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, Prof., PaedDr., CSc. (1968)

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: 185/2014-AK / #2052

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a český jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, Prof., PaedDr., CSc. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070429

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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:

Martin Žilínek, prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lančarič Daniel, doc., PhDr., PhD., mim.prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070428

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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:

Martin Žilínek, prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lančarič Daniel, doc., PhDr., PhD., mim.prof. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070431

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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:

Martin Žilínek, Prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lojová Gabriela, doc., PhDr., PhD., mim.prof. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070430

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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:

Martin Žilínek, Prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lojová Gabriela, doc., PhDr., PhD., mim.prof. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070433

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Butašová Anna, doc., PhDr., CSc., mim. prof. (1955)
profesor alebo docent druhej špecializácie ŠP, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru spolugarantky (do 2015)

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: 185/2014-AK / #1070432

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Butašová Anna, doc., PhDr., CSc., mim. prof. (1955)
profesor alebo docent druhej špecializácie ŠP, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru spolugarantky (do 31. 8. 2015)

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: 185/2014-AK / #1070434

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Miroslav Kamenický, doc., PhDr., CSc. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070436

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudby
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof. PhDr. PaedDr., PhD. (1949)
Matej Daniel, doc., ArtD., (1963)

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: 185/2014-AK / #1070435

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudby
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof. PhDr. PaedDr., PhD. (1949)
Matej Daniel, doc., ArtD., (1963)

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: 185/2014-AK / #1070437

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudby (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof. PhDr. PaedDr., PhD. (1949)
Mironov Sergej, doc., PaedDr., CSc. (1949)

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: 185/2014-AK / #1070445

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mikulášová Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070444

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mikulášová Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070447

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Vajičková, Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Mikulášová Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070446

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Vajičková, Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Mikulášová Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070449

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Pisoňová Mária, doc., PaedDr., PhD., mimoriadny profesor (1964)

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: 185/2014-AK / #1070448

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Pisoňová Mária, doc., PaedDr., PhD., mimoriadny profesor (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070439

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Glasová Mária, mim. prof., Doc., PhDr., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070438

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Glasová Mária, mim. prof., Doc., PhDr., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070451

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Bátorová Mária, prof. , PhDr., DrSc. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070450

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Bátorová Mária, prof. , PhDr., DrSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070441

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a španielsky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Lupu Coman, prof., Dr. (1949)
profesor alebo docent druhej špecializácie ŠP, (NEUVEDENY ROK)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru spolugaranta za odbor (do 31. 8. 2014)

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: 185/2014-AK / #1070440

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a španielsky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Lupu Coman, prof., Dr. (1949)
profesor alebo docent druhej špecializácie ŠP, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru spolugaranta za odbor (do 31. 8. 2014)

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: 185/2014-AK / #1070443

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mistrík Erich, Prof. PhDr. CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070442

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mistrík Erich, Prof. PhDr. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070452

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: výtvarná edukácia
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Šicková Jaroslava, prof., PaedDr., PhD., akad. sochárka (1950)

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: 185/2014-AK / #1070453

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: výtvarná edukácia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Valachová Daniela, doc., PaedDr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070423

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: logopédia
Číslo a názov študijného odboru: 7520 (1.1.8) Logopédia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Cséfalvay Zsolt, prof. PaedDr. PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070516

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikulášová, Andrea, doc. Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Lenčová Kolečáni Ivica, doc., PhDr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070515

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikulášová, Andrea, doc. Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Lenčová Kolečáni Ivica, doc., PhDr., PhD. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070514

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky a španielsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. Dr. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014) preveriť výšku úväzku garanta

na zahraničnej VŠ

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: 185/2014-AK / #1070513

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky a španielsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. Dr. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
pracovný pomer garanta do 31. 8. 2014 výška úväzku garanta na zahraničnej škole KSP-A6: vek

garanta (1949)

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014) preveriť výšku úväzku garanta

na zahraničnej VŠ

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: 185/2014-AK / #1070524

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Labáth Vladimír, prof., PaedDr., PhD. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070523

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Labáth Vladimír, prof., PaedDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070484

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a český jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, Prof., PaedDr., CSc. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070483

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a český jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, Prof., PaedDr., CSc. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070486

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a český jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, Prof., PaedDr., CSc. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070485

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a český jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, Prof., PaedDr., CSc. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070456

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Martin Žilínek, prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lančarič Daniel, doc., PhDr., PhD.,mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070455

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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:

Martin Žilínek, prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lančarič Daniel, doc., PhDr., PhD.,mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070458

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Martin Žilínek, Prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lojová Gabriela, doc.,PhDr., PhD., mim.prof. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070457

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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:

Martin Žilínek, Prof.PhDr.PaedDr., PhD. (1949)
Lojová Gabriela, doc.,PhDr., PhD., mim.prof. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070460

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Butašová Anna, doc., PhDr., CSc., mim. prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru spolugarantky (do 2014)

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: 185/2014-AK / #1070459

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Butašová Anna, doc., PhDr., CSc., mim. prof. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru spolugarantky (do 2014)

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: 185/2014-AK / #1070461

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek, Martin, prof., PhDr., PhD. (1949)
Letz, Róbert, prof., PhDr., PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070463

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudby
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Matej Daniel, Doc., ArtD., (1963)

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: 185/2014-AK / #1070462

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudby
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Matej Daniel, Doc., ArtD., (1963)

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: 185/2014-AK / #1070464

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudby (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mironov Sergej, doc., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
akceptovať odporúčané úpravy v ILP

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: 185/2014-AK / #1070474

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mikulášová, Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070473

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mikulášová, Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070475

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Mikulášová Andrea, doc., Mgr., PhD. (1973)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #2054

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Vajičková Mária, prof., PhDr., CSc. (1952)
Mikulášová Andrea, doc., Mgr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070477

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Pisoňová Mária, doc., PaedDr., PhD., mimoriadny profesor (1964)

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: 185/2014-AK / #1070476

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Pisoňová Mária, doc., PaedDr., PhD., mimoriadny profesor (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070472

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
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 spolugaranti:

Šupšáková Božena, prof., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070471

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
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 spolugaranti:

Šupšáková Božena, prof., PaedDr., PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070466

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Glasová Mária, mim. prof., Doc., PhDr., PhD. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070465

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Glasová Mária, mim. prof., Doc., PhDr., PhD. (1963)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070479

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Bátorová Mária, prof. , PhDr., DrSc. (1950)
Šrank Jaroslav, doc., Mgr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070478

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Bátorová Mária, prof. , PhDr., DrSc. (1950)
Šrank Jaroslav, doc., Mgr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070468

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a španielsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Lupu Coman, prof., Dr. (1949)
profesor alebo docent druhej špecializácie ŠP, (NEUVEDENY ROK)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014)

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: 185/2014-AK / #1070467

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a španielsky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Lupu Coman, prof., Dr. (1949)
profesor alebo docent druhej špecializácie ŠP, (NEUVEDENY ROK)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: vek garanta (1949) a spolugaranta (1949) spolugarant mal v čase podania žiadosti o

akreditáciu uzavretú PZ do 31. 8. 2014 KSP-A6 garant pedagogicko-psychologického základu neutvára
dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou
skutočnou angažovanosťou a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie
je zárukou odbornej kvality pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať
rozvoj študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014)

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: 185/2014-AK / #1070470

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mistrík Erich, Prof. PhDr. CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070469

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mistrík Erich, Prof. PhDr. CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070480

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: výtvarná edukácia
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Šicková Jaroslava, prof., PaedDr., PhD., akad. sochárka (1950)

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: 185/2014-AK / #1070481

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: výtvarná edukácia (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Šicková Jaroslava, prof., PaedDr., PhD., akad. sochárka (1950)

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: 185/2014-AK / #1070482

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: výtvarná edukácia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilínek Martin, prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Valachová Daniela, doc., PaedDr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070498

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika cudzích jazykov a literatúr
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajičková Mária, prof. PhDr., CSc. (1952)
Lojová Gabriela, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1953)
Lančarič Daniel, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070497

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika cudzích jazykov a literatúr
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajičková Mária, prof. PhDr., CSc. (1952)
Lojová Gabriela, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1953)
Lančarič Daniel, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070496

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika cudzích jazykov a literatúr
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajičková Mária, prof. PhDr., CSc. (1952)
Lojová Gabriela, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1953)
Lančarič Daniel, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070495

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika cudzích jazykov a literatúr
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajičková Mária, prof. PhDr., CSc. (1952)
Lojová Gabriela, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1953)
Lančarič Daniel, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #2502

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika cudzích jazykov a literatúr
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajičková Mária, prof. PhDr., CSc. (1952)
Lojová Gabriela, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1953)
Lančarič Daniel, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #2501

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika cudzích jazykov a literatúr
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajičková Mária, prof. PhDr., CSc. (1952)
Lojová Gabriela, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1953)
Lančarič Daniel, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1971)

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: 185/2014-AK / #1070488

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika dejepisu
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Letz Róbert, prof., PhDr., PhD. (1967)
Pavol Matula, doc., PhD. (1970)
Miroslav Kamenický, doc., PhDr., CSc. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Keďže ide o odborovú didaktiku, tak namiesto metodológie historického výskumu je potrebné

zaradiť metodológiu pedagogického výskumu.

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: 185/2014-AK / #1070487

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika dejepisu
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Letz Róbert, prof., PhDr., PhD. (1967)
Pavol Matula, doc., PhD. (1970)
Miroslav Kamenický, doc., PhDr., CSc. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Keďže ide o odborovú didaktiku, tak namiesto metodológie historického výskumu je potrebné

zaradiť metodológiu pedagogického výskumu.

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: 185/2014-AK / #1070500

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika umelecko-výchovných predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Šicková Jaroslava, prof. PaedDr. PhD, akad. sochárka (1950)
Matej Daniel, doc., Mgr. art., ArtD. (1963)
Valachová Daniela, doc. PaedDr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070499

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika umelecko-výchovných predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Šicková Jaroslava, prof. PaedDr. PhD, akad. sochárka (1950)
Matej Daniel, doc., Mgr. art., ArtD. (1963)
Valachová Daniela, doc. PaedDr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070492

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: logopédia
Číslo a názov študijného odboru: 7520 (1.1.8) Logopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cséfalvay Zsolt, prof. PaedDr. PhD. (1959)
Kerekrétiová Aurélia, prof. PhDr. PhD. (1949)
Marková Jana, doc., PaedDr., PhD. (1966)

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 spolugarantky 1949 (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: 185/2014-AK / #1070491

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: logopédia
Číslo a názov študijného odboru: 7520 (1.1.8) Logopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cséfalvay Zsolt, prof. PaedDr. PhD. (1959)
Kerekrétiová Aurélia, prof. PhDr. PhD. (1949)
Marková Jana, doc., PaedDr., PhD. (1966)

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 spolugarantky 1949 (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: 185/2014-AK / #1070490

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: logopédia
Číslo a názov študijného odboru: 7520 (1.1.8) Logopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cséfalvay Zsolt, prof. PaedDr. PhD. (1959)
Kerekrétiová Aurélia, prof. PhDr. PhD. (1949)
Marková Jana, doc., PaedDr., PhD. (1966)

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 spolugarantjy 1949 (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: 185/2014-AK / #1070489

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: logopédia
Číslo a názov študijného odboru: 7520 (1.1.8) Logopédia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cséfalvay Zsolt, prof. PaedDr. PhD. (1959)
Kerekrétiová Aurélia, prof. PhDr. PhD. (1949)
Marková Jana, doc., PaedDr., PhD. (1966)

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 spolugarantjy 1949 (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: 185/2014-AK / #1070494

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
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 spolugaranti:

Šupšáková Božena, prof., PaedDr., PhD. (1958)
Kostrub Dušan, doc., PaedDr., PhD., mim. prof. (1968)
Partová Edita, Doc. , RNDr., PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
opraviť KSP - B3 - dĺžka štúdia v externej forme je 4 roky nie 5

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: 185/2014-AK / #1070493

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
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 spolugaranti:

Šupšáková Božena, prof., PaedDr., PhD. (1958)
Kostrub Dušan, doc., PaedDr., PhD., mim. prof. (1968)
Partová Edita, Doc. , RNDr., PhD. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070520

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a francúzsky a španielsky a taliansky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. Dr. (1949)
Butašová Anna, doc. PhDr. CSc. mim.prof. (1955)
Sabolová Dagmar, doc., PhDr.,CSc. mim.prof. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014) preveriť výšku úväzku garanta

na zahraničnej VŠ

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: 185/2014-AK / #1070519

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky a španielsky a taliansky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. Dr. (1949)
Butašová Anna, doc. PhDr. CSc. mim.prof. (1955)
Sabolová Dagmar, doc., PhDr.,CSc. mim.prof. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014) preveriť výšku úväzku garanta

na zahraničnej VŠ

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: 185/2014-AK / #1070518

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a francúzsky a španielsky a taliansky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. Dr. (1949)
Butašová Anna, doc. PhDr. CSc. mim.prof. (1955)
Sabolová Dagmar, doc., PhDr.,CSc. mim.prof. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
pracovný pomer garanta do 31. 8. 2014 výška úväzku garanta na zahraničnej škole KSP-A6: vek

garanta (1949)

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014) preveriť výšku úväzku garanta

na zahraničnej VŠ

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: 185/2014-AK / #1070517

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: románske jazyky a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a francúzsky a španielsky a taliansky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lupu Coman, Prof. Dr. (1949)
Butašová Anna, doc. PhDr. CSc. mim.prof. (1955)
Sabolová Dagmar, doc., PhDr.,CSc. mim.prof. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
pracovný pomer garanta do 31. 8. 2014 výška úväzku garanta na zahraničnej škole KSP-A6: vek

garanta (1949)

Odporúčania vysokej škole:
preveriť uzavretie pracovného pomeru garanta (do 31. 8. 2014) preveriť výšku úväzku garanta

na zahraničnej VŠ

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: 185/2014-AK / #1070528

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Labáth Vladimír, Prof.PaedDr., PhD. (1951)
Mydlíková Eva, Mim.prof.doc.PhDr., PhD (1957)
Brnula Peter, Doc.PhDr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070527

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Labáth Vladimír, Prof.PaedDr., PhD. (1951)
Mydlíková Eva, Mim.prof.doc.PhDr., PhD (1957)
Brnula Peter, Doc.PhDr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070526

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Labáth Vladimír, Prof.PaedDr., PhD. (1951)
Mydlíková Eva, Mim.prof.doc.PhDr., PhD (1957)
Brnula Peter, Doc.PhDr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070525

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

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: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 spolugaranti:

Labáth Vladimír, Prof.PaedDr., PhD. (1951)
Mydlíková Eva, Mim.prof.doc.PhDr., PhD (1957)
Brnula Peter, Doc.PhDr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070508

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP -B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v ruskom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070507

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070506

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: český jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070505

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070504

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP -B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v ruskom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

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: 185/2014-AK / #1070503

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070502

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: český jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070501

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (701050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vančová Alica, prof. PaedDr., CSc. (1968)
Tarcsiová Darina, prof. PaedDr., PhD. (1963)
Harčaríková Terézia, doc. PaedDr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070084

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070083

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070082

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070081

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070092

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Ruský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070091

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070090

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070089

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (1951)

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: 185/2014-AK / #1070088

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Ruský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070087

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070086

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070085

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, Prof., JUDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070106

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Vysoká škola spĺňa ba aj prekračuje požiadavky na personálne zabezpečenie študijného

programu. Garant i spolugaranti, ich skúsenosti a odborná erudícia dávajú veľmi dobré predpoklady pre
kvalitné uskutočňovanie študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Vysoká škola by mala zvážiť zvýšenie rozsahu dizertačnej práce, ktorý sa javí v porovnaní s

inými fakultami nižší.

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: 185/2014-AK / #1070105

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Vysoká škola spĺňa ba aj prekračuje požiadavky na personálne zabezpečenie študijného

programu. Garant i spolugaranti, ich skúsenosti a odborná erudícia dávajú veľmi dobré predpoklady pre
kvalitné uskutočňovanie študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:
Vysoká škola by mala zvážiť zvýšenie rozsahu dizertačnej práce, ktorý sa javí v porovnaní s

inými fakultami nižší.

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: 185/2014-AK / #1070104

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070103

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070102

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070101

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070100

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070099

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070098

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070097

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
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 spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr., CSc. (1951)
Sidak Mykola, doc., DrSc. (1975)
Kalesná Katarína, doc. JUDr. CSc. (1959)

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: 185/2014-AK / #1070108

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: občianske právo
Číslo a názov študijného odboru: 6817 (3.4.11) Občianske právo
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 spolugaranti:

Patakyová Mária, Prof. JUDr. PhD. (1963)
Ficová Svetlana, Doc. JUDr. CSc. (1964)
Matlák Ján, Doc. JUDr. CSc. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070107

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: občianske právo
Číslo a názov študijného odboru: 6817 (3.4.11) Občianske právo
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 spolugaranti:

Patakyová Mária, Prof. JUDr. PhD. (1963)
Ficová Svetlana, Doc. JUDr. CSc. (1964)
Matlák Ján, Doc. JUDr. CSc. (1950)

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 spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070112

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: správne právo
Číslo a názov študijného odboru: 6804 (3.4.4) Správne právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)
Srebalová Mária, prof., JUDr., PhD. (1969)
Burda Eduard, doc., JUDr., PhD. (1981)

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: 185/2014-AK / #1070111

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: správne právo
Číslo a názov študijného odboru: 6804 (3.4.4) Správne právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)
Srebalová Mária, doc., JUDr., PhD. (1969)
Burda Eduard, doc., JUDr., PhD. (1981)

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: 185/2014-AK / #1070110

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: správne právo
Číslo a názov študijného odboru: 6804 (3.4.4) Správne právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)
Srebalová Mária,doc.., JUDr., PhD. (1969)
Burda Eduard, doc., JUDr., PhD. (1981)

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: 185/2014-AK / #1070109

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: správne právo
Číslo a názov študijného odboru: 6804 (3.4.4) Správne právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vrabko Marián, prof., JUDr., CSc. (1955)
Srebalová Mária, prof., JUDr., PhD. (1969)
Burda Eduard, doc., JUDr., PhD. (1981)

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: 185/2014-AK / #1070120

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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 spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 185/2014-AK / #1070119

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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 spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 185/2014-AK / #1070118

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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 spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 185/2014-AK / #1070117

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 185/2014-AK / #1070116

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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 spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070115

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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 spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070114

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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 spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070113

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Beňa, Jozef, prof., JUDr., CSc. (1949)
Brtko, Róbert, doc., JCDr. PaedDr., CSc. (1968)
Gábriš, Tomáš, doc. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA (1981)

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: 1949 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070124

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
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 spolugaranti:

Šámal Pavel, Prof. JUDr., PhD. (1953)
Čentéš Jozef, Doc. JUDr. PhD. (1967)
Margita Prokeinová, Doc. JUDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa brali do úvahy všetky jeho aktivity vrátane

funkcie predsedu Najvyššieho súdu ČR, pričom AK dospela k záveru, že garant nemôže skutočne
zodpovedať za študijný program, teda nemá reálnu možnosť ovplyvňovať dostatočne kvalitu
uskutočňovania a rozvoj študijného programu. KSP-B1 Obsah študijného programu nezodpovedá v
postačujúcej miere obsahu študijného odboru.

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: 185/2014-AK / #1070123

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
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 spolugaranti:

Šámal Pavel, Prof. JUDr., PhD. (1953)
Čentéš Jozef, Doc. JUDr. PhD. (1967)
Margita Prokeinová, Doc. JUDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa brali do úvahy všetky jeho aktivity vrátane

funkcie predsedu Najvyššieho súdu ČR, pričom AK dospela k záveru, že garant nemôže skutočne
zodpovedať za študijný program, teda nemá reálnu možnosť ovplyvňovať dostatočne kvalitu
uskutočňovania a rozvoj študijného programu. KSP-B1 Obsah študijného programu nezodpovedá v
postačujúcej miere obsahu študijného odboru.

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: 185/2014-AK / #1070122

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
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 spolugaranti:

Šámal Pavel, Prof. JUDr., PhD. (1953)
Čentéš Jozef, Doc. JUDr. PhD. (1967)
Margita Prokeinová, Doc. JUDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa brali do úvahy všetky jeho aktivity vrátane

funkcie predsedu Najvyššieho súdu ČR, pričom AK dospela k záveru, že garant nemôže skutočne
zodpovedať za študijný program, teda nemá reálnu možnosť ovplyvňovať dostatočne kvalitu
uskutočňovania a rozvoj študijného programu. KSP-B1 Obsah študijného programu nezodpovedá v
postačujúcej miere obsahu študijného odboru.

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: 185/2014-AK / #1070121

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
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 spolugaranti:

Šámal Pavel, Prof. JUDr., PhD. (1953)
Čentéš Jozef, Doc. JUDr. PhD. (1967)
Margita Prokeinová, Doc. JUDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Pri posudzovaní navrhovaného garanta sa brali do úvahy všetky jeho aktivity vrátane

funkcie predsedu Najvyššieho súdu ČR, pričom AK dospela k záveru, že garant nemôže skutočne
zodpovedať za študijný program, teda nemá reálnu možnosť ovplyvňovať dostatočne kvalitu
uskutočňovania a rozvoj študijného programu. KSP-B1 Obsah študijného programu nezodpovedá v
postačujúcej miere obsahu študijného odboru.

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: 185/2014-AK / #1070096

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cibulka Ľubor, Prof. JUDr., CSc. (1948)
Vršanský Peter, Doc. JUDr. CSc. (1949)
Pekár Bernard, Doc. JUDr., Ing., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • vedecký profil a výsledky spolugarantov nespadajú do študijného odboru, v ktorom

sa uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru

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: 185/2014-AK / #1070095

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cibulka Ľubor, Prof. JUDr., CSc. (1948)
Vršanský Peter, Doc. JUDr. CSc. (1949)
Pekár Bernard, Doc. JUDr., Ing., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • vedecký profil a výsledky spolugarantov nespadajú do študijného odboru, v ktorom

sa uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru

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: 185/2014-AK / #1070094

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cibulka Ľubor, Prof. JUDr., CSc. (1948)
Vršanský Peter, Doc. JUDr. CSc. (1949)
Pekár Bernard, Doc. JUDr., Ing., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • vedecký profil a výsledky spolugarantov nespadajú do študijného odboru, v ktorom

sa uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru

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: 185/2014-AK / #1070093

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cibulka Ľubor, Prof. JUDr., CSc. (1948)
Vršanský Peter, Doc. JUDr. CSc. (1949)
Pekár Bernard, Doc. JUDr., Ing., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • vedecký profil a výsledky spolugarantov nespadajú do študijného odboru, v ktorom

sa uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru

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: 185/2014-AK / #1070080

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Univerzita Komenského v Bratislave (701000000), Ekonomická univerzita v
Bratislave (703000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000), Národohospodárska fakulta (703030000)

Miesto
poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ekonómia a právo
Číslo a názov študijného odboru: 6230 (3.3.1) Národné hospodárstvo, 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Vladimír (NHF EUBA)/ Kubíček Pavol (PF UK), prof. Ing. PhD./ doc., JUDr., Ing.,
PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Spoločný bakalársky študijný program Ekonómia a právo vytvorený v spolupráci

Národohospodárskej fakulty EU a Právnickej fakulty UK predstavuje nasledovaniahodný príklad, ktorý
by mal byť inšpiráciou aj pre iné fakulty, resp. študijné odbory. Program je založený na využití
najskúsenejších učiteľov a overených postupov z oblasti ekonómie a práva a tým sú vytvorené výborné
predpoklady pre jeho úspešné zvládnutie.

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: 185/2014-AK / #1070079

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Univerzita Komenského v Bratislave (701000000), Ekonomická univerzita v
Bratislave (703000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000), Národohospodárska fakulta (703030000)

Miesto
poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ekonómia a právo
Číslo a názov študijného odboru: 6230 (3.3.1) Národné hospodárstvo, 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Vladimír (NHF EUBA)/ Kubíček Pavol (PF UK), prof. Ing. PhD./ doc., JUDr., Ing.,
PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Spoločný bakalársky študijný program Ekonómia a právo vytvorený v spolupráci

Národohospodárskej fakulty EU a Právnickej fakulty UK predstavuje nasledovaniahodný príklad, ktorý
by mal byť inšpiráciou aj pre iné fakulty, resp. študijné odbory. Program je založený na využití
najskúsenejších učiteľov a overených postupov z oblasti ekonómie a práva a tým sú vytvorené výborné
predpoklady pre jeho úspešné zvládnutie.

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: 185/2014-AK / #1070078

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Univerzita Komenského v Bratislave (701000000), Ekonomická univerzita v
Bratislave (703000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000), Národohospodárska fakulta (703030000)

Miesto
poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ekonómia a právo
Číslo a názov študijného odboru: 6230 (3.3.1) Národné hospodárstvo, 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Vladimír (NHF EUBA)/ Kubíček Pavol (PF UK), prof. Ing. PhD./ doc., JUDr., Ing.,
PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Spoločný bakalársky študijný program Ekonómia a právo vytvorený v spolupráci

Národohospodárskej fakulty EU a Právnickej fakulty UK predstavuje nasledovaniahodný príklad, ktorý
by mal byť inšpiráciou aj pre iné fakulty, resp. študijné odbory. Program je založený na využití
najskúsenejších učiteľov a overených postupov z oblasti ekonómie a práva a tým sú vytvorené výborné
predpoklady pre jeho úspešné zvládnutie.

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: 185/2014-AK / #1070077

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Univerzita Komenského v Bratislave (701000000), Ekonomická univerzita v
Bratislave (703000000)

Fakulta: Právnická fakulta (701020000), Národohospodárska fakulta (703030000)

Miesto
poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: ekonómia a právo
Číslo a názov študijného odboru: 6230 (3.3.1) Národné hospodárstvo, 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Vladimír (NHF EUBA)/ Kubíček Pavol (PF UK), prof. Ing. PhD./ doc., JUDr., Ing.,
PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Spoločný bakalársky študijný program Ekonómia a právo vytvorený v spolupráci

Národohospodárskej fakulty EU a Právnickej fakulty UK predstavuje nasledovaniahodný príklad, ktorý
by mal byť inšpiráciou aj pre iné fakulty, resp. študijné odbory. Program je založený na využití
najskúsenejších učiteľov a overených postupov z oblasti ekonómie a práva a tým sú vytvorené výborné
predpoklady pre jeho úspešné zvládnutie.

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: 185/2014-AK / #1070369

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Nosek Jozef, prof. RNDr. DrSc. (1967)

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: 185/2014-AK / #1070303

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: biogeológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Hiller Edgar, doc., RNDr., PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
garant je súčasne splugarantom ŠP environmentálna ekológia v ŠO Ochrana a využívanie krajiny

na Prirodovedeckej fakulze UK

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: 185/2014-AK / #1070396

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Mistríková, Jela, prof. RNDr. DrSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070370

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Putala Martin, Doc. RNDr. CSc. (1965)

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: 185/2014-AK / #1070356

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentalistika
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny, 1615 (4.3.3)
Environmentálny manažment
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 spolugaranti:

Fargašová Agáta, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Majzlan Oto, prof., RNDr., PhD. (1950)

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 1950 (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: 185/2014-AK / #1070305

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Slavík Vladimír, Doc. RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070304

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Slavík Vladimír, Doc. RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070306

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Falťan Vladimír, Doc. RNDr., PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070307

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia, kartografia a geoinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Mičietová Eva, Doc. RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070308

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Lauko Viliam, Prof. RNDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070310

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Aubrecht Roman, doc., RNDr., Dr. (1967)

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: 185/2014-AK / #1070309

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geológia vo využívaní krajiny
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Fendeková Miriam, prof., RNDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070311

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: paleobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia, 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Sabol Martin, doc., Mgr., PhD. (1973)
Klembara Jozef, doc., RNDr., DrSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070291

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Ušáková Katarína, Doc., RNDr., PhD. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070292

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mečiarová Mária, doc. Ing. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070293

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Pavličková Katarína, Doc., RNDr., CSc. (1960)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070294

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo geografie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Trizna Milan, Doc. , RNDr., PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070371

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Hutta Milan, prof. RNDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070372

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Plesch Gustav, prof. RNDr. DrSc. (1950)

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: 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070397

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: antropológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Siváková, Daniela, Prof. RNDr. CSc. (1947)

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 garantky 1947 (do 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: 185/2014-AK / #1070312

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná a environmentálna geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Bielik Miroslav, prof., RNDr., DrSc. (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070373

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Nosek Jozef, prof. RNDr. DrSc. (1967)

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: 185/2014-AK / #1070313

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biomineralógia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Uher Pavel, prof., RNDr., CSc. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070374

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
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 spolugaranti:

Kádaši, Ľudevít, prof. RNDr. DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070398

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: botanika
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Mičieta Karol, prof., RNDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070314

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: dynamická geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Plašienka Dušan, prof., RNDr., DrSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070357

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ekológia
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
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 spolugaranti:

Iľja Krno, Prof., RNDr., DrSc. (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070358

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna ekológia
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
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 spolugaranti:

Fargašová Agáta, prof., RNDr., DrSc. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070359

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
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 spolugaranti:

Chmielewská Eva, prof., Ing., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070360

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne plánovanie a manažment
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 spolugaranti:

Majzlan Oto, prof., RNDr., PhD. (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070315

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyzická geografia a geoinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Minár Jozef, Prof. RNDr., CSc. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070375

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Kellö Vladimír, Prof. RNDr. DrSc. (1947)

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 začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070399

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Lux Alexander, Prof., RNDr., CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070400

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia živočíchov a etológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Zeman, Michal, prof. RNDr. DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070401

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Tomáška Ľubomír, Prof., RNDr., DrSc. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070317

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Korec Pavol, prof. RNDr., CSc. (1950)

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: 185/2014-AK / #1070316

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Korec Pavol, prof. RNDr., CSc. (1950)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070318

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: inžinierska geológia a hydrogeológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Fendeková Miriam, prof., RNDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070376

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: jadrová chémia a rádioekológia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Mátel Ľubomír, prof. RNDr. CSc. (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: 185/2014-AK / #1070319

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ložisková geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Lintnerová Otília, prof., RNDr., CSc. (1954)

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: 185/2014-AK / #1070402

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Gbelská, Yvetta, prof. RNDr. CSc. (1948)

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 garantky 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070320

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mineralógia a petrológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Putiš Marián, prof., RNDr., DrSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070403

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Turňa, Ján, prof. RNDr. CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070377

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: organická a bioorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Gáplovský Anton, prof. RNDr. DrSc. (1950)

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: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070321

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: paleontológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Reháková Daniela, prof., RNDr., CSc. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070322

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
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 spolugaranti:

Masarovičová Elena, prof., RNDr., DrSc. (1948)

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 1948 (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: 185/2014-AK / #1070323

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
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 spolugaranti:

Lauko Viliam, Prof. RNDr., CSc. (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: 185/2014-AK / #1070378

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
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 spolugaranti:

Černušák Ivan, prof. RNDr. DrSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070295

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Ušáková Katarína, Doc., RNDr., PhD. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070296

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Mečiarová Mária, doc. Ing. PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070297

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Pavličková Katarína, Doc. RNDr. CSc. (1960)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070298

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo geografie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
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 spolugaranti:

Žilínek Martin, Prof., PhDr., PaedDr., CSc. (1949)
Gurňák Daniel, Doc., RNDr., PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pedagogicko-psychologického základu neutvára dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, pretože svojou skutočnou angažovanosťou
a aktivitou (pôsobí na viacerých vysokých školách, vrátane zahraničia) nie je zárukou odbornej kvality
pri garantovaní študijného programu a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať rozvoj študijného programu.

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: 185/2014-AK / #1070404

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Mistríková, Jela, prof. RNDr. DrSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070405

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: zoológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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 spolugaranti:

Krumpál Miroslav, Prof., RNDr., CSc. (1948)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070380

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hutta Milan, prof. RNDr. CSc. (1955)
Masár Marián, Doc. RNDr. PhD. (1971)
Halko Radoslav, doc. RNDr. CSc. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070379

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hutta Milan, prof. RNDr. CSc. (1955)
Masár Marián, Doc. RNDr. PhD. (1971)
Halko Radoslav, doc. RNDr. CSc. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070381

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plesch Gustav, prof. RNDr. DrSc. (1950)
Jesenák Karol, doc. Ing. CSc.. (1951)
Drábik Milan, doc. RNDr. CSc. (1954)

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: 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #2069

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plesch Gustav, prof. RNDr. DrSc. (1950)
Jesenák Karol, doc. Ing. CSc.. (1951)
Drábik Milan, doc. RNDr. CSc. (1954)

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: 1950 (po začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070325

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1211 (4.1.30) Aplikovaná geofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Miroslav, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Pašteka Roman, doc., RNDr., PhD. (1968)
Vojtko Rastislav, doc., Mgr., PhD. (1976)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070324

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná geofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1211 (4.1.30) Aplikovaná geofyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bielik Miroslav, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Pašteka Roman, doc., RNDr., PhD. (1968)
Vojtko Rastislav, doc., Mgr., PhD. (1976)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070383

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nosek Jozef, prof. RNDr. DrSc. (1967)
Mikušová Katarína, doc. RNDr. PhD. (1965)
Horváth Anton, doc. RNDr. CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070382

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Nosek Jozef, prof. RNDr. DrSc. (1967)
Mikušová Katarína, doc. RNDr. PhD. (1965)
Horváth Anton, doc. RNDr. CSc. (1960)

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: 185/2014-AK / #1070385

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kádaši, Ľudevít, prof. RNDr. DrSc. (1952)
Grones, Jozef, doc. RNDr. CSc. (1954)
Mikulášová, Mária, doc. RNDr. PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070384

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kádaši, Ľudevít, prof. RNDr. DrSc. (1952)
Grones, Jozef, doc. RNDr. CSc. (1954)
Mikulášová, Mária, doc. RNDr. PhD. (1955)

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: 185/2014-AK / #1070407

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: botanika
Číslo a názov študijného odboru: 1507 (4.2.6) Botanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD. (1952)
Mišíková Katarína, Doc., Mgr., PhD. (1969)
Jančovičová Soňa, Doc., Mgr., PhD. (1972)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070406

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: botanika
Číslo a názov študijného odboru: 1507 (4.2.6) Botanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD. (1952)
Mišíková Katarína, Doc., Mgr., PhD. (1969)
Jančovičová Soňa, Doc., Mgr., PhD. (1972)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070387

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1156 (4.1.11) Chemická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Noga Jozef, prof. RNDr. DrSc. (1955)
Urban Ján, prof. RNDr. DrSc. (1952)
Balek Vladimír, doc. RNDr. CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070386

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1156 (4.1.11) Chemická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Noga Jozef, prof. RNDr. DrSc. (1955)
Urban Ján, prof. RNDr. DrSc. (1952)
Balek Vladimír, doc. RNDr. CSc. (1952)

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: 185/2014-AK / #1070300

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika biológie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Krajčovič Juraj, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Ušáková Katarína, Doc., RNDr., PhD. (1957)
Gálová Eliška, Doc., RNDr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070299

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika biológie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Krajčovič Juraj, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Ušáková Katarína, Doc., RNDr., PhD. (1957)
Gálová Eliška, Doc., RNDr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070302

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika chémie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Prokša Miroslav, Prof., RNDr., CSc. (1954)
Brestenská Beáta, Doc., RNDr., PhD. (1955)
Mečiarová Mária, Doc., Ing., PhD. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070301

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika chémie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Prokša Miroslav, Prof., RNDr., CSc. (1954)
Brestenská Beáta, Doc., RNDr., PhD. (1955)
Mečiarová Mária, Doc., Ing., PhD. (1966)

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: 185/2014-AK / #1070362

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna ekológia
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fargašová Agáta, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Fedor Peter, prof., RNDr., PhD. (1976)
Hiller Edgar, doc., RNDr., PhD. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070361

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna ekológia
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fargašová Agáta, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Fedor Peter, prof., RNDr., PhD. (1976)
Hiller Edgar, doc., RNDr., PhD. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070364

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Chmielewská Eva, prof., Ing., CSc. (1954)
Khun Miloslav, doc., RNDr., CSc. (1947)
Milička Ján, doc., RNDr., CSc. (1962)

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 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
4 školitelia vykazujú pomerne nízky počet výstupov za posledných 6 rokov evidovaných v

databázach WOS alebo SCOPUS (2-3) - odporúča sa zvýšiť publikačnú činnosť. Poznámky k príloham:
Prílohy pomiešané Mgr. a PhD; vo VPCH učiteľov a školiteľov nie je uvedený dátum narodenia v
zmysle pokynov.

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: 185/2014-AK / #1070363

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálna geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Chmielewská Eva, prof., Ing., CSc. (1954)
Khun Miloslav, doc., RNDr., CSc. (1947)
Milička Ján, doc., RNDr., CSc. (1962)

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 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
4 školitelia vykazujú pomerne nízky počet výstupov za posledných 6 rokov evidovaných v

databázach WOS alebo SCOPUS (2-3) - odporúča sa zvýšiť publikačnú činnosť. Poznámky k príloham:
Prílohy pomiešané Mgr. a PhD; vo VPCH učiteľov a školiteľov nie je uvedený dátum narodenia v
zmysle pokynov.

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: 185/2014-AK / #1070366

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne plánovanie a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Majzlan Oto, prof., RNDr., PhD. (1950)
Pavličková Katarína, doc., RNDr., CSc. (1960)
Pauditšová Eva, doc., RNDr., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A6 Navrhovaný garant a spolugaranti patria k významným osobnostiam v oblasti

environmentalistiky, angažujú sa vo výskume ekológie hmyzu, v Európskej asociácii pre krajinnú
ekológiu, resp. environmentálnu históriu, ale za posledných šietich rokov, ktoré sa berú pri
posudzovaní do úvahy v zmysle kritérií, absentujú u nich impaktované publikačné výstupy kategórie A
evidované v databázach WOS a Scopus.

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: 185/2014-AK / #1070365

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: environmentálne plánovanie a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Majzlan Oto, prof., RNDr., PhD. (1950)
Pavličková Katarína, doc., RNDr., CSc. (1960)
Pauditšová Eva, doc., RNDr., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A6 Navrhovaný garant a spolugaranti patria k významným osobnostiam v oblasti

environmentalistiky, angažujú sa vo výskume ekológie hmyzu, v Európskej asociácii pre krajinnú
ekológiu, resp. environmentálnu históriu, ale za posledných šietich rokov, ktoré sa berú pri
posudzovaní do úvahy v zmysle kritérií, absentujú u nich impaktované publikačné výstupy kategórie A
evidované v databázach WOS a Scopus.

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: 185/2014-AK / #1070328

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 1301 (4.1.36) Fyzická geografia a geoekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Minár Jozef, Prof. RNDr., CSc. (1962)
Trizna Milan, Doc. RNDr., PhD. (1965)
Mičietová Eva, Doc. RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070327

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 1301 (4.1.36) Fyzická geografia a geoekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Minár Jozef, Prof. RNDr., CSc. (1962)
Trizna Milan, Doc. RNDr., PhD. (1965)
Mičietová Eva, Doc. RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070389

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kellö Vladimír, Prof. RNDr. DrSc. (1947)
Valent Ivan, doc. RNDr. CSc, (1967)
Velič Dušan, doc. Ing. PhD. (1966)

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 začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070388

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kellö Vladimír, Prof. RNDr. DrSc. (1947)
Valent Ivan, doc. RNDr. CSc, (1967)
Velič Dušan, doc. Ing. PhD. (1966)

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 začiatku septembra).

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: 185/2014-AK / #1070409

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 1505 (4.2.9) Fyziológia rastlín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lux Alexander, Prof., RNDr., CSc. (1952)
Slováková Ľudmila, doc., RNDr., CSc. (1953)
Blehová Alžbeta, doc., RNDr., CSc. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070408

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 1505 (4.2.9) Fyziológia rastlín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lux Alexander, Prof., RNDr., CSc. (1952)
Slováková Ľudmila, doc., RNDr., CSc. (1953)
Blehová Alžbeta, doc., RNDr., CSc. (1955)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070411

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia živočíchov
Číslo a názov študijného odboru: 1517 (4.2.10) Fyziológia živočíchov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zeman, Michal, prof. RNDr. DrSc. (1952)
Herichová, Iveta, doc. Mgr. PhD. (1971)
Kršková, Lucia, doc. RNDr. PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070410

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia živočíchov
Číslo a názov študijného odboru: 1517 (4.2.10) Fyziológia živočíchov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zeman, Michal, prof. RNDr. DrSc. (1952)
Herichová, Iveta, doc. Mgr. PhD. (1971)
Kršková, Lucia, doc. RNDr. PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070413

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1503 (4.2.4) Genetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tomáška Ľubomír, Prof., RNDr., DrSc. (1966)
Slaninová Miroslava, doc., Mgr., PhD. (1968)
Ševčovičová Andrea, doc., RNDr., PhD. (1972)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070412

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1503 (4.2.4) Genetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tomáška Ľubomír, Prof., RNDr., DrSc. (1966)
Slaninová Miroslava, doc., Mgr., PhD. (1968)
Ševčovičová Andrea, doc., RNDr., PhD. (1972)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070330

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: humánna geografia a demografia
Číslo a názov študijného odboru: 1302 (4.1.37) Humánna geografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Korec Pavol, Prof. RNDr., CSc. (1950)
Bleha Branislav, Doc. RNDr., PhD. (1977)
Buček Ján, Doc. RNDr., CSc. (1963)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070329

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: humánna geografia a demografia
Číslo a názov študijného odboru: 1302 (4.1.37) Humánna geografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Korec Pavol, Prof. RNDr., CSc. (1950)
Bleha Branislav, Doc. RNDr., PhD. (1977)
Buček Ján, Doc. RNDr., CSc. (1963)

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 1950 (pred 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: 185/2014-AK / #1070332

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: inžinierska geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1203 (4.1.26) Inžinierska geológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fendeková Miriam, prof., RNDr., CSc. (1955)
Adamcová Renáta, doc., RNDr., PhD. (1959)
Krčmář  Dávid, doc., RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070331

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: inžinierska geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1203 (4.1.26) Inžinierska geológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fendeková Miriam, prof., RNDr., CSc. (1955)
Adamcová Renáta, doc., RNDr., PhD. (1959)
Krčmář  Dávid, doc., RNDr., PhD. (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: 185/2014-AK / #1070391

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: jadrová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1407 (4.1.20) Jadrová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mátel Ľubomír, prof. RNDr. CSc. (1951)
Kuruc Jozef, doc. RNDr. CSc. (1951)
Olexová Anna, doc. RNDr. CSc. (1950)

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 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070390

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: jadrová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1407 (4.1.20) Jadrová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mátel Ľubomír, prof. RNDr. CSc. (1951)
Kuruc Jozef, doc. RNDr. CSc. (1951)
Olexová Anna, doc. RNDr. CSc. (1950)

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:
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70

rokov. Rok narodenia spolugaranta 2: 1950 (do konca augusta) + KSP-A3.

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: 185/2014-AK / #1070335

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ložisková geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1214 (4.1.27) Ložisková geológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lintnerová Otília, prof., RNDr., CSc. (1954)
Koděra Peter, doc., Mgr., PhD. (1969)
Uhlík Peter, doc., Mgr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070334

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ložisková geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1214 (4.1.27) Ložisková geológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lintnerová Otília, prof., RNDr., CSc. (1954)
Koděra Peter, doc., Mgr., PhD. (1969)
Uhlík Peter, doc., Mgr., PhD. (1972)

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: 185/2014-AK / #1070415

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1510 (4.2.7) Mikrobiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gbelská, Yvetta, prof. RNDr. CSc. (1948)
Bujdáková, Helena, doc. RNDr. CSc. (1964)
Obernauerová, Margita, doc. Ing. CSc. (1954)

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 garantky: 1948 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070414

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1510 (4.2.7) Mikrobiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gbelská, Yvetta, prof. RNDr. CSc. (1948)
Bujdáková, Helena, doc. RNDr. CSc. (1964)
Obernauerová, Margita, doc. Ing. CSc. (1954)

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 garantky: 1948 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070339

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mineralógia
Číslo a názov študijného odboru: 1207 (4.1.29) Mineralógia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Uher Pavel, prof., RNDr., CSc. (1963)
Huraiová Monika, doc., RNDr., PhD. (1966)
Bačík Peter, doc., Mgr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070338

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mineralógia
Číslo a názov študijného odboru: 1207 (4.1.29) Mineralógia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Uher Pavel, prof., RNDr., CSc. (1963)
Huraiová Monika, doc., RNDr., PhD. (1966)
Bačík Peter, doc., Mgr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070337

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: mineralógia
Číslo a názov študijného odboru: 1207 (4.1.29) Mineralógia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Uher Pavel, prof., RNDr., CSc. (1963)
Huraiová Monika, doc., RNDr., PhD. (1966)
Bačík Peter, doc., Mgr., PhD. (1979)

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: 185/2014-AK / #1070417

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1502 (4.2.3) Molekulárna biológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turňa, Ján, prof. RNDr. CSc. (1955)
Stuchlík, Stanislav, doc. RNDr., CSc. (1964)
Drahovská, Hana, doc. RNDr. PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070416

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1502 (4.2.3) Molekulárna biológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turňa, Ján, prof. RNDr. CSc. (1955)
Stuchlík, Stanislav, doc. RNDr., CSc. (1964)
Drahovská, Hana, doc. RNDr. PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Všetky kritéria sú splnené.

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: 185/2014-AK / #1070393

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gáplovský Anton, prof. RNDr. DrSc. (1950)
Putala Martin, doc. RNDr. PhD. (1965)
Boháč Andrej, doc. RNDr. PhD. (1964)

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: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070392

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gáplovský Anton, prof. RNDr. DrSc. (1950)
Putala Martin, doc. RNDr. PhD. (1965)
Boháč Andrej, doc. RNDr. PhD. (1964)

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: 1950 (do konca augusta).

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: 185/2014-AK / #1070341

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: paleontológia
Číslo a názov študijného odboru: 1220 (4.1.31) Paleontológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Reháková Daniela, prof., RNDr., CSc. (1955)
Sabol Martin, doc., Mgr., PhD. (1973)
Hlavatá Hudáčková Natália, doc., Mgr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070340

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: paleontológia
Číslo a názov študijného odboru: 1220 (4.1.31) Paleontológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Reháková Daniela, prof., RNDr., CSc. (1955)
Sabol Martin, doc., Mgr., PhD. (1973)
Hlavatá Hudáčková Natália, doc., Mgr., PhD. (1968)

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: 185/2014-AK / #1070344

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedológia
Číslo a názov študijného odboru: 1525 (4.1.34) Pedológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarovičová Elena, prof., RNDr., DrSc. (1948)
Dlapa Pavel, doc., RNDr., PhD. (1965)
Šimonovičová Alexandra, doc., RNDr., CSc. (1954)

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 1948 (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: 185/2014-AK / #1070343

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedológia
Číslo a názov študijného odboru: 1525 (4.1.34) Pedológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Masarovičová Elena, prof., RNDr., DrSc. (1948)
Dlapa Pavel, doc., RNDr., PhD. (1965)
Šimonovičová Alexandra, doc., RNDr., CSc. (1954)

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 1948 (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: 185/2014-AK / #1070346

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: petrológia
Číslo a názov študijného odboru: 1225 (4.1.32) Petrológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Putiš Marián, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Ondrejka Martin, doc., Mgr., PhD. (1976)
Ivan Peter, doc., RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070345

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: petrológia
Číslo a názov študijného odboru: 1225 (4.1.32) Petrológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Putiš Marián, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Ondrejka Martin, doc., Mgr., PhD. (1976)
Ivan Peter, doc., RNDr., CSc. (1953)

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: 185/2014-AK / #1070349

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálna geografia
Číslo a názov študijného odboru: 1303 (4.1.38) Regionálna geografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lauko Viliam, Prof. RNDr., CSc. (1951)
Rajčáková Eva, Doc. RNDr., CSc. (1957)
Gurňák Daniel, Doc. RNDr., PhD. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070348

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: regionálna geografia
Číslo a názov študijného odboru: 1303 (4.1.38) Regionálna geografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lauko Viliam, Prof. RNDr., CSc. (1951)
Rajčáková Eva, Doc. RNDr., CSc. (1957)
Gurňák Daniel, Doc. RNDr., PhD. (1974)

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: 185/2014-AK / #1070351

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sedimentológia
Číslo a názov študijného odboru: 1226 (4.1.33) Tektonika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Michal, prof., RNDr., DrSc. (1952)
Roman Aubrecht, doc., RNDr., Dr. (1967)
Pivko Daniel, doc., RNDr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070350

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sedimentológia
Číslo a názov študijného odboru: 1226 (4.1.33) Tektonika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Michal, prof., RNDr., DrSc. (1952)
Roman Aubrecht, doc., RNDr., Dr. (1967)
Pivko Daniel, doc., RNDr., PhD. (1962)

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: 185/2014-AK / #1070354

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: tektonika
Číslo a názov študijného odboru: 1226 (4.1.33) Tektonika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plašienka Dušan, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Marko František, doc., RNDr., CSc. (1957)
Hók Jozef, doc., RNDr., CSc. (1961)

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: 185/2014-AK / #1070353

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: tektonika
Číslo a názov študijného odboru: 1226 (4.1.33) Tektonika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Plašienka Dušan, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Marko František, doc., RNDr., CSc. (1957)
Hók Jozef, doc., RNDr., CSc. (1961)

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: 185/2014-AK / #1070395

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 2838 (4.1.21) Teoretická a počítačová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Černušák Ivan, Prof. RNDr. DrSc. (1952)
Neogrády Pavol, Doc. Mgr. PhD. (1968)
Bučko Tomáš, Doc. Ing. PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070394

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 2838 (4.1.21) Teoretická a počítačová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Černušák Ivan, Prof. RNDr. DrSc. (1952)
Neogrády Pavol, Doc. Mgr. PhD. (1968)
Bučko Tomáš, Doc. Ing. PhD. (1975)

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: 185/2014-AK / #1070419

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1511 (4.2.13) Virológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mistríková, Jela, prof. RNDr. DrSc. (1953)
Golais, František, doc. RNDr. CSc. (1950)
Kabát, Peter, doc. RNDr. CSc. (1964)

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 spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070418

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1511 (4.2.13) Virológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mistríková, Jela, prof. RNDr. DrSc. (1953)
Golais, František, doc. RNDr. CSc. (1950)
Kabát, Peter, doc. RNDr. CSc. (1964)

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 spolugaranta 1950 (do 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: 185/2014-AK / #1070368

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iľja Krno, Prof., RNDr., DrSc. (1950)
Kováč Vladimír, prof., RNDr., CSc. (1958)
Klembara Jozef, doc., RNDr., DrSc. (1953)

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 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
Spresniť zloženie skúšobnej komisie pre štátne skúšky, doplniť o člena komisie z inej VŠ,

prednostne zo zahraničia

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: 185/2014-AK / #1070367

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iľja Krno, Prof., RNDr., DrSc. (1950)
Kováč Vladimír, prof., RNDr., CSc. (1958)
Klembara Jozef, doc., RNDr., DrSc. (1953)

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 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
Spresniť zloženie skúšobnej komisie pre štátne skúšky, doplniť o člena komisie z inej VŠ,

prednostne zo zahraničia

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: 185/2014-AK / #1070421

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: zoológia
Číslo a názov študijného odboru: 1506 (4.2.5) Zoológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Krumpál Miroslav, Prof., RNDr., CSc. (1948)
Kodada Ján, doc., RNDr., CSc. (1963)
Országhová Zlatica, doc., RNDr., CSc. (1955)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070420

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (701040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: zoológia
Číslo a názov študijného odboru: 1506 (4.2.5) Zoológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Krumpál Miroslav, Prof., RNDr., CSc. (1948)
Kodada Ján, doc., RNDr., CSc. (1963)
Országhová Zlatica, doc., RNDr., CSc. (1955)

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 1948 (do 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: 185/2014-AK / #1070830

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (701110000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, Nitra, Badín

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Farkaš Pavol, Prof. ThDr. PhD. (1963)

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: 185/2014-AK / #1070832

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (701110000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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., ThLic.

Garant(i) a spolugaranti:

Farkaš Pavol, Prof. ThDr. PhD. (1963)
Krupa Jozef, Prof. ThDr. PhD. (1963)
Šuráb Marian, Prof. ThDr. PhD. (1958)

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: 185/2014-AK / #1070831

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave (701000000)

Fakulta: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (701110000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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., ThLic.

Garant(i) a spolugaranti:

Farkaš Pavol, Prof. ThDr. PhD. (1963)
Krupa Jozef, Prof. ThDr. PhD. (1963)
Šuráb Marian, prof. ThDr. PhD. (1958)

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 .


