
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110270

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: Výskumný ústav vysokohorskej biológie; Tatranská Javorina (710004100)

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: stráž prírody
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Janiga Marián, Doc., RNDr., 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: 213/2014-AK / #1110271

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká
škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto
poskytovania ŠP:

Výskumný ústav vysokohorskej biológie; Tatranská Javorina (710004100),
Telemark (123456789)

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: alpínska 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: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Odland Arvid, Prof. (1948 pred 31.8.))

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča vedeniu ŽU personálne posilniť učiteľský tím VÚVB. Spoločný ŠP - Výskumný

ústav vysokohorskej biológie (VÚVB) Žilinskej univerzity a Univerzita v Telemarku Nórsko.Ústav
dosahuje vynikajúce vedecké výstupy v publikáciách a projektoch, je výborne vybavený modernou
prístrojovou technikou.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110273

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: súdne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3981 (5.2.58) Súdne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kasanický Gustáv, prof. Ing. CSc. (1956)
Kohút Pavol, doc. Ing. PhD. (1973)
Podhorský Ján, doc. Ing. PhD. (1965)

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: 213/2014-AK / #1110272

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: súdne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3981 (5.2.58) Súdne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kasanický Gustáv, prof. Ing. CSc. (1956)
Kohút Pavol, doc. Ing. PhD. (1973)
Podhorský Ján, doc. Ing. PhD. (1965)

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: 213/2014-AK / #1110132

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: automatizácia
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180 kreditov
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Franeková Mária, prof. Ing. PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110131

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: automatizácia
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180 kreditov
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Franeková Mária, prof. Ing. PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110130

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: automatizácia
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180 kreditov
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Franeková Mária, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110129

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: automatizácia
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180 kreditov
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Franeková Mária, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110096

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: autotronika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110095

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: autotronika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110094

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: autotronika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110093

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: autotronika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110161

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, Martin (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
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:

Čáp Ivo, prof., Ing., 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 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: 213/2014-AK / #1110160

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, Martin (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
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:

Čáp Ivo, prof., Ing., 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 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: 213/2014-AK / #1110134

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania
ŠP:

Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš); Liptovský Mikuláš
(710040100)

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: digitálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Müllerová Jarmila, prof. RNDr. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110133

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania
ŠP:

Inštitút Aurela Stodolu (Liptovský Mikuláš); Liptovský Mikuláš
(710040100)

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: digitálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Müllerová Jarmila, prof. 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: 213/2014-AK / #1110098

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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:

Otčenášová Alena, doc. Ing. PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110097

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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:

Otčenášová Alena, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110136

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: multimediálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jarina Roman, Doc. Ing. PhD. (1967)

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: 213/2014-AK / #1110135

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: multimediálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Jarina Roman, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110138

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Počta Peter, doc., Ing. 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: 213/2014-AK / #1110137

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Počta Peter, doc., Ing. 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: 213/2014-AK / #1110142

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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 telematika
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janota Aleš, prof. Ing. PhD. EurIng (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: 213/2014-AK / #1110141

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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 telematika
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janota Aleš, prof. Ing. PhD. EurIng (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: 213/2014-AK / #1110140

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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 telematika
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janota Aleš, prof. Ing. PhD. EurIng (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: 213/2014-AK / #1110139

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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 telematika
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janota Aleš, prof. Ing. PhD. EurIng (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: 213/2014-AK / #1110163

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, Martin (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

ČÁP, Ivo, prof. Ing. 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 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: 213/2014-AK / #1110162

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, Martin (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

ČÁP, Ivo, prof. Ing. 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 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: 213/2014-AK / #1110102

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrické pohony
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Valéria Hrabovcová, prof. Ing., PhD. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Plnenie tohto kritéria nezaručuje spôsobilosť uskutočňovať študijný program ani na

štandardnú dĺžku štúdia (rok narodenia garanta: 1946).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110101

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrické pohony
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Valéria Hrabovcová, prof. Ing., PhD. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Plnenie tohto kritéria nezaručuje spôsobilosť uskutočňovať študijný program ani na

štandardnú dĺžku štúdia (rok narodenia garanta: 1946).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110100

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrické pohony
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Valéria Hrabovcová, prof. Ing., PhD. (1946)

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: 1946 (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: 213/2014-AK / #1110099

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrické pohony
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Valéria Hrabovcová, prof. Ing., PhD. (1946)

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: 1946 (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: 213/2014-AK / #1110106

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Altus Juraj, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110105

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Altus Juraj, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110104

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Altus Juraj, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110103

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Altus Juraj, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110108

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pudiš Dušan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110107

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pudiš Dušan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110144

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: multimediálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Wieser Vladimír, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110143

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: multimediálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Wieser Vladimír, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110148

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Spalek Juraj, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110147

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Spalek Juraj, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110146

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Spalek Juraj, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110145

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Spalek Juraj, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110151

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dado Milan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110150

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dado Milan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110149

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dado Milan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110112

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: výkonové elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110111

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: výkonové elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110110

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: výkonové elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110109

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: výkonové elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Špánik Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110116

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
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:

Altus Juraj, prof. Ing., PhD. (1951)
Otčenášová Alena, doc. Ing., PhD. (1961)
Braciník Peter, 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: 213/2014-AK / #1110115

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
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:

Altus Juraj, prof. Ing., PhD. (1951)
Otčenášová Alena, doc. Ing., PhD. (1961)
Braciník Peter, 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: 213/2014-AK / #1110114

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
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:

Altus Juraj, prof. Ing., PhD. (1951)
Otčenášová Alena, doc. Ing., PhD. (1961)
Braciník Peter, 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: 213/2014-AK / #1110113

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
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:

Altus Juraj, prof. Ing., PhD. (1951)
Otčenášová Alena, doc. Ing., PhD. (1961)
Braciník Peter, 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: 213/2014-AK / #1110120

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
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:

Bury Peter, prof. RNDr. CSc. (1949)
Pudiš Dušan, prof. Ing. PhD. (1974)
Martinček Ivan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110119

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
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:

Bury Peter, prof. RNDr. CSc. (1949)
Pudiš Dušan, prof. Ing. PhD. (1974)
Martinček Ivan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110118

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
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:

Bury Peter, prof. RNDr. CSc. (1949)
Pudiš Dušan, prof. Ing. PhD. (1974)
Martinček Ivan, prof. Ing. PhD. (1968)

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 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: 213/2014-AK / #1110117

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
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:

Bury Peter, prof. RNDr. CSc. (1949)
Pudiš Dušan, prof. Ing. PhD. (1974)
Martinček Ivan, prof. Ing. PhD. (1968)

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 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: 213/2014-AK / #1110155

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Rástočný Karol, Prof., Ing., PhD. (1958)
Spalek Juraj, Prof., Ing., PhD. (1953)
Franeková Mária, Prof., Ing., PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110154

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Rástočný Karol, Prof., Ing., PhD. (1958)
Spalek Juraj, Prof., Ing., PhD. (1953)
Franeková Mária, Prof., Ing., PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110153

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Rástočný Karol, Prof., Ing., PhD. (1958)
Spalek Juraj, Prof., Ing., PhD. (1953)
Franeková Mária, Prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 * vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov neutvárajú dostačujúce

predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia
(chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality), personálne zabezpečenie študijného
programu dáva predpoklady pre zlepšenie

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110152

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Rástočný Karol, Prof., Ing., PhD. (1958)
Spalek Juraj, Prof., Ing., PhD. (1953)
Franeková Mária, Prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 * vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov neutvárajú dostačujúce

predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia
(chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality), personálne zabezpečenie študijného
programu dáva predpoklady pre zlepšenie

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110124

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: silnoprúdová elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. PhD. (1955)
Rafajdus Pavol, doc. Ing. PhD. (1971)
Frivaldský Michal, doc. Ing. PhD. (1983)

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: 213/2014-AK / #1110123

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: silnoprúdová elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. PhD. (1955)
Rafajdus Pavol, doc. Ing. PhD. (1971)
Frivaldský Michal, doc. Ing. PhD. (1983)

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: 213/2014-AK / #1110122

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: silnoprúdová elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. PhD. (1955)
Rafajdus Pavol, doc. Ing. PhD. (1971)
Frivaldský Michal, doc. Ing. PhD. (1983)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110121

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: silnoprúdová elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Špánik Pavol, prof. Ing. PhD. (1955)
Rafajdus Pavol, doc. Ing. PhD. (1971)
Frivaldský Michal, doc. Ing. PhD. (1983)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110159

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Wieser Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Dado Milan, Prof., Ing., PhD. (1951)
Hudec Róbert, Doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110158

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Wieser Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Dado Milan, Prof., Ing., PhD. (1951)
Hudec Róbert, Doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110157

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Wieser Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Dado Milan, Prof., Ing., PhD. (1951)
Hudec Róbert, Doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110156

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

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: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Wieser Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Dado Milan, Prof., Ing., PhD. (1951)
Hudec Róbert, Doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110128

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

ČÁPOVÁ, Klára, prof. Ing. PhD (1948)
JANOUŠEK Ladislav, Doc. Ing., PhD. (1974)
Beňová Mariana, Doc. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110127

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

ČÁPOVÁ, Klára, prof. Ing. PhD (1948)
JANOUŠEK Ladislav, Doc. Ing., PhD. (1974)
Beňová Mariana, Doc. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110126

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

ČÁPOVÁ, Klára, prof. Ing. PhD (1948)
JANOUŠEK Ladislav, Doc. Ing., PhD. (1974)
Beňová Mariana, Doc. Ing., PhD. (1974)

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: 213/2014-AK / #1110125

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Elektrotechnická fakulta (710040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

ČÁPOVÁ, Klára, prof. Ing. PhD (1948)
JANOUŠEK Ladislav, Doc. Ing., PhD. (1974)
Beňová Mariana, Doc. Ing., PhD. (1974)

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: 213/2014-AK / #1110004

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Dvořák Zdeněk, Prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant nie je zaradený na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Dvořák Zdeněk, Prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant nie je zaradený na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Plnenie tohto kritéria nezaručuje udržanie spôsobilosti ani na štandardnú dĺžku štúdia

(rok narodenia garanta: 1946).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)

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 (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: 213/2014-AK / #1110008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Šimák Ladislav, Prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Šimák Ladislav, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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:

Osvald Anton, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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:

Osvald Anton, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110006

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dvořák Zdeněk, Prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant nie je zaradený na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dvořák Zdeněk, Prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant nie je zaradený na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Plnenie tohto kritéria nezaručuje udržanie spôsobilosti ani na štandardnú dĺžku štúdia

(rok narodenia garanta: 1946).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)

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 (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: 213/2014-AK / #1110014

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimák Ladislav, Prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimák Ladislav, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Osvald Anton, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Osvald Anton, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110020

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)
Loveček Tomáš, doc. Ing., PhD. (1978)
Hofreiter Ladislav, doc. Ing., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Plnenie tohto kritéria nezaručuje udržanie spôsobilosti ani na štandardnú dĺžku štúdia

(rok narodenia garanta: 1946).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110019

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)
Loveček Tomáš, doc. Ing., PhD. (1978)
Hofreiter Ladislav, doc. Ing., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Plnenie tohto kritéria nezaručuje udržanie spôsobilosti ani na štandardnú dĺžku štúdia

(rok narodenia garanta: 1946).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110018

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)
Loveček Tomáš, doc. Ing., PhD. (1978)
Hofreiter Ladislav, doc. Ing., 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: 1946 (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: 213/2014-AK / #1110017

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Belan Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1946)
Loveček Tomáš, doc. Ing., PhD. (1978)
Hofreiter Ladislav, doc. Ing., 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: 1946 (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: 213/2014-AK / #1110024

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Šimák Ladislav, Prof. , Ing., PhD. (1952)
Dvořák Zdeněk, Prof. Ing. PhD. (1961)
Seidl Miloslav, Prof. Ing. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Spolugaranti nie sú zaradení na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Šimák Ladislav, Prof. , Ing., PhD. (1952)
Dvořák Zdeněk, Prof. Ing. PhD. (1961)
Seidl Miloslav, Prof. Ing. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Spolugaranti nie sú zaradení na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110022

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Šimák Ladislav, Prof. , Ing., PhD. (1952)
Dvořák Zdeněk, Prof. Ing. PhD. (1961)
Seidl Miloslav, Prof. Ing. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Spolugaranti nie sú zaradení na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110021

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: krízový manažment
Číslo a názov študijného odboru: 9211 (8.3.7) Občianska bezpečnosť
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:

Šimák Ladislav, Prof. , Ing., PhD. (1952)
Dvořák Zdeněk, Prof. Ing. PhD. (1961)
Seidl Miloslav, Prof. Ing. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Spolugaranti nie sú zaradení na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom

odbore (nesplnená minimálna podmienka).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110028

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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:

Osvald Anton, prof. Ing. CSc. (1952)
Monoši Mikuláš, Doc. Ing. PhD. (1955)
Müllerová Jana, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110027

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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:

Osvald Anton, prof. Ing. CSc. (1952)
Monoši Mikuláš, Doc. Ing. PhD. (1955)
Müllerová Jana, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110026

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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:

Osvald Anton, prof. Ing. CSc. (1952)
Monoši Mikuláš, Doc. Ing. PhD. (1955)
Müllerová Jana, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta bezpečnostného inžinierstva (710010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: záchranné služby
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
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:

Osvald Anton, prof. Ing. CSc. (1952)
Monoši Mikuláš, Doc. Ing. PhD. (1955)
Müllerová Jana, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110258

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematické modelovanie
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Vysokej škole bolo pozastavené právo ex offo k 31.8.2013, v komplexnej akreditácii je možné

akceptovať ŠP toho istého názvu len 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: 213/2014-AK / #1110253

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediamatika a kultúrne dedičstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
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:

Parenička Pavol, doc., PaedDr., 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: 213/2014-AK / #1110252

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediamatika a kultúrne dedičstvo
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Parenička Pavol, doc., PaedDr., 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: 213/2014-AK / #1110235

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cabanová Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1963)
Valčo Michal, Doc. Mgr. PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Niektoré povinné a povinne voliteľné predmety sú zabezpečované aj pedagógmi, ktorí

v danom študijnom odbore nemajú vlastné vedecké výstupy a nemôžu preto udržiavať kvalitu
vzdelávacieho procesu a zabezpečovať rozvoj tohto 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: 213/2014-AK / #1110234

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cabanová Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1963)
Valčo Michal, Doc. Mgr. PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Niektoré povinné a povinne voliteľné predmety sú zabezpečované aj pedagógmi, ktorí

v danom študijnom odbore nemajú vlastné vedecké výstupy a nemôžu preto udržiavať kvalitu
vzdelávacieho procesu a zabezpečovať rozvoj tohto 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: 213/2014-AK / #1110241

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr. PhD. (1963)
Kráľová Zdena, doc. PaedDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka na plnenie tohto kritéria; VŠ nemá dostačujúci počet

vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorí by spolu s
garantom dokázali plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu a zabezpečiť rozvoj tohto
ŠP. Akreditačná komisia má vedomosť, že v čase posudzovania ŠP, spolugarant 1 nie je zamestnaný na
FHV ŽU na ustanovený týždenný prcovný čas.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110240

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr. PhD. (1963)
Kráľová Zdena, doc. PaedDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka na plnenie tohto kritéria; VŠ nemá dostačujúci počet

vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorí by spolu s
garantom dokázali plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu a zabezpečiť rozvoj tohto
ŠP Akreditačná komisia má vedomosť, že v čase posudzovania ŠP, spolugarant 1 nie je zamestnaný na
FHV ŽU na ustanovený týždenný prcovný čas.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110263

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr., PhD. (1963)
Banáry, Boris, Prof. 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 - vek garanta (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: 213/2014-AK / #1110262

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia
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:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr., PhD. (1963)
Banáry, Boris, Prof. 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 (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: 213/2014-AK / #1110265

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr., PhD. (1963)
Beličová Renáta, doc. PhDr, 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: 213/2014-AK / #1110264

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (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:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr., PhD. (1963)
Beličová Renáta, doc. 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: 213/2014-AK / #1110237

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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: 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:

Cabanová Vlasta, Doc., PaedDr., PhD. (1963)
Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., 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: 213/2014-AK / #1110236

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cabanová Vlasta, Doc., PaedDr., PhD. (1963)
Růžičková Miroslava, 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: 213/2014-AK / #1110239

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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: 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:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr. PhD. (1963)
Valčo Michal, doc. Mgr. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110238

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cabanová Vlasta, doc. PaedDr. PhD. (1963)
Valčo Michal, doc. Mgr. 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: 213/2014-AK / #1110242

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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
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:

Cabanová Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1963)
Hauer Tomáš, Doc. Mgr. 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: 213/2014-AK / #1110243

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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:

Cabanová Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1963)
Hauer Tomáš, Doc. Mgr. 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: 213/2014-AK / #1110259

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematické 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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Akreditačná komisia posudzovala ŠP ako nový ŠP, a nie ako existujúci ŠP, ako to uviedla VŠ, na

základe overenia údajov v Portali VŠ.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110255

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediamatika a kultúrne dedičstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
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:

Konvit Milan, prof., Ing., PhD. (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: 213/2014-AK / #1110254

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediamatika a kultúrne dedičstvo
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Konvit Milan, prof., Ing., PhD. (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: 213/2014-AK / #1110249

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Kráľová Zdena, doc. PaedDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka na plnenie tohto kritéria; VŠ nemá dostačujúci počet

vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorí by spolu s
garantom dokázali plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu a zabezpečiť rozvoj tohto
ŠP - odborné predmety v podstate vyučujú iba dvaja učitelia: jeden literárne, druhý jazykovedné.
Vysokoškolské štúdium predpokladá výraznejšiu špecializáciu vyučujúcich. Akreditačná komisia má
vedomosť, že v čase posudzovania ŠP, spolugarant 1 nie je zamestnaný na FHV ŽU na ustanovený
týždenný prcovný čas.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110248

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Kráľová Zdena, doc. PaedDr. PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka na plnenie tohto kritéria; VŠ nemá dostačujúci počet

vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorí by spolu s
garantom dokázali plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu a zabezpečiť rozvoj tohto
ŠP - odborné predmety v podstate vyučujú iba dvaja učitelia: jeden literárne, druhý jazykovedné.
Vysokoškolské štúdium predpokladá výraznejšiu špecializáciu vyučujúcich . Akreditačná komisia má
vedomosť, že v čase posudzovania ŠP, spolugarant 1 nie je zamestnaný na FHV ŽU na ustanovený
týždenný prcovný čas.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110269

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia
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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Banáry, Boris, Prof. PhDr, CSc (1948)
Šašinová Dana, Mgr., doc., ArtD., Šašinová Dana, Mgr., doc., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 - nedostatočné zabezpečenie vzdelávacieho procesu kvalifikovanými pedagógmi s

vysokoškolským vzdelaním (v predmetoch nástrojová hra) KSP-B1, B2 - študijné plány a ILP
neposkytujú dostatočnú prípravu vzhľadom na deklarovaný profil absolventa (učiteľ nástrojovej hry na
ZUŠ)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110268

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia
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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Banáry, Boris, Prof. PhDr, CSc (1948)
Šašinová Dana, Mgr., doc., ArtD., Šašinová Dana, Mgr., doc., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 - nedostatočné zabezpečenie vzdelávacieho procesu kvalifikovanými pedagógmi s

vysokoškolským vzdelaním (v predmetoch nástrojová hra) KSP-B1, B2 - študijné plány a ILP
neposkytujú dostatočnú prípravu vzhľadom na deklarovaný profil absolventa (učiteľ nástrojovej hry na
ZUŠ)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110267

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Beličová Renáta, doc. PhDr, PhD. (1962)
Grossmann, Jan, doc. MgA. (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: 213/2014-AK / #1110266

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Beličová Renáta, doc. PhDr, PhD. (1962)
Grossmann, Jan, doc. MgA. (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 2: 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: 213/2014-AK / #1110245

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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: 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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Cabanová Vlasta, Doc., PaedDr., PhD. (1963)
Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., 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: 213/2014-AK / #1110244

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Cabanová Vlasta, Doc., PaedDr., PhD. (1963)
Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., 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: 213/2014-AK / #1110247

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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: 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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Cabanová Vlasta, doc. PaedDr., PhD. (1963)
Michal Valčo, doc. Mgr. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110246

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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 jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Cabanová Vlasta, doc. PaedDr., PhD. (1963)
Michal Valčo, doc. Mgr. 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: 213/2014-AK / #1110250

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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
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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Cabanová Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1963)
Hauer Tomáš, Doc. 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: 213/2014-AK / #1110251

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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:

Grecmanova Helena, Prof., PhDr., Ph.D.(1959)
Cabanová Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1963)
Hauer Tomáš, Doc. Mgr. 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: 213/2014-AK / #1110261

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Diblík Josef, Prof. RNDr. DrSc. (1953)
Marčoková Mariana, Doc. RNDr. CSc. (1947)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Nedostatočné personálne zabezpečenie študijného programu. KSP-A6 Spolugarant 1

študijného programu je vedúcim zamestnancom v zahraničí a okrem toho má viaceré pracovné úväzky.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110260

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

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: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Růžičková Miroslava, Prof., RNDr., CSc. (1955)
Diblík Josef, Prof. RNDr. DrSc. (1953)
Marčoková Mariana, Doc. RNDr. CSc. (1947)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Nedostatočné personálne zabezpečenie študijného programu. KSP-A6 Spolugarant 1

študijného programu je vedúcim zamestnancom v zahraničí a okrem toho má viaceré pracovné úväzky.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110257

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediamatika a kultúrne dedičstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
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:

Konvit Milan, prof., Ing., PhD. (1948)
Parenička Pavol, doc., PaedDr., CSc. (1959)
Jasečková Galina, doc., 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: 213/2014-AK / #1110256

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta humanitných vied (710070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediamatika a kultúrne dedičstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7212 (3.2.4) Knižnično-informačné štúdiá
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:

Konvit Milan, prof., Ing., PhD. (1948)
Parenička Pavol, doc., PaedDr., CSc. (1959)
Jasečková Galina, doc., 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 (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: 213/2014-AK / #1110181

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: cestná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Kalašová Alica, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110180

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: cestná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Kalašová Alica, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110183

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: dopravné služby v osobnej doprave
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
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:

Poliak Miloš, doc. Ing. PhD. (1978)

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: 213/2014-AK / #1110182

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: dopravné služby v osobnej doprave
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
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:

Poliak Miloš, doc. Ing. PhD. (1978)

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: 213/2014-AK / #1110165

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gregová Elena, Doc. Mgr., 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: 213/2014-AK / #1110164

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 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:

Gregová Elena, Doc. Mgr., 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: 213/2014-AK / #1110169

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: elektronický obchod a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
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:

Štofková Jana, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110168

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: elektronický obchod a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
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:

Štofková Jana, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110167

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: finančný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6276 (3.3.13) Finančný manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Klieštik Tomáš, Doc. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110166

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: finančný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6276 (3.3.13) Finančný manažment
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:

Klieštik Tomáš, Doc. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110185

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: letecká doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Kazda Antonín, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110184

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: letecká doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Kazda Antonín, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110187

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: poštové technológie a služby
Číslo a názov študijného odboru: 3768 (5.2.60) Poštové technológie, 3704 (8.2.2) Poštové služby
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:

Kremeňová Iveta, doc. Ing. PhD. (1959)
Madleňák Radovan, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110186

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: poštové technológie a služby
Číslo a názov študijného odboru: 3768 (5.2.60) Poštové technológie, 3704 (8.2.2) Poštové služby
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:

Kremeňová Iveta, doc. Ing. PhD. (1959)
Madleňák Radovan, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110188

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: profesionálny pilot
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Bugaj Martin, 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: 213/2014-AK / #1110190

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: vodná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Sosedová Jarmila, doc., Ing., PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110189

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: vodná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Sosedová Jarmila, doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110192

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: zasielateľstvo a logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
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:

Gnap Jozef, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110191

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: zasielateľstvo a logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
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:

Gnap Jozef, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110194

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: železničná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Klapita Vladimír, Doc., Ing., PhD. (1960)

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: 213/2014-AK / #1110193

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: železničná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Klapita Vladimír, Doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110196

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: cestná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kalašová Alica, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110195

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: cestná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kalašová Alica, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110171

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Križanová Anna, Prof. Ing., CSc. (1960)

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: 213/2014-AK / #1110170

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Križanová Anna, Prof. 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: 213/2014-AK / #1110175

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: elektronický obchod a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rostášová Mária, prof., Ing., PhD. (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: 213/2014-AK / #1110174

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: elektronický obchod a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Rostášová Mária, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110173

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: finančný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6276 (3.3.13) Finančný manažment
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Klieštik Tomáš, Prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110172

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: finančný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6276 (3.3.13) Finančný manažment
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Klieštik Tomáš, Prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110198

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: letecká doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kazda Antonín, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110197

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: letecká doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kazda Antonín, prof. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110200

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: poštové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3768 (5.2.60) Poštové technológie
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Achimský Karol, prof. RNDr. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110199

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: poštové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3768 (5.2.60) Poštové technológie
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Achimský Karol, prof. RNDr. 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: 213/2014-AK / #1110202

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: technológia údržby lietadiel
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Novák Andrej, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110201

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: technológia údržby lietadiel
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Novák Andrej, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110204

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: vodná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šulgan Marián, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110203

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: vodná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šulgan Marián, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110206

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: zasielateľstvo a logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gnap Jozef, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110205

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: zasielateľstvo a logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gnap Jozef, prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110208

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: železničná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Majerčák Jozef, Prof., Ing., PhD. (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: 213/2014-AK / #1110207

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: železničná doprava
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Majerčák Jozef, Prof., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110210

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: dopravná technika a technológia
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Kazda Antonín, prof. Ing. CSc. (1952)
Majerčák Jozef, prof. Ing. PhD. (1956)
Kalašová Alica, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110209

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: dopravná technika a technológia
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kazda Antonín, prof. Ing. CSc. (1952)
Majerčák Jozef, prof. Ing. PhD. (1956)
Kalašová Alica, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110212

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: dopravné služby
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
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:

Gnap Jozef, prof. Ing., PhD. (1962)
Šulgan Marián, prof. Ing., PhD. (1951)
Poliak Miloš, doc. Ing., PhD. (1978)

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: 213/2014-AK / #1110211

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: dopravné služby
Číslo a názov študijného odboru: 3702 (8.2.1) Dopravné služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gnap Jozef, prof. Ing., PhD. (1962)
Šulgan Marián, prof. Ing., PhD. (1951)
Poliak Miloš, doc. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110177

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 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:

Križanová Anna, Prof. Ing., CSc. (1960)
Cisko Štefan, Prof. Ing., CSc. (1948)
Klieštik Tomáš, Doc. Ing., 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: 213/2014-AK / #1110176

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 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:

Križanová Anna, Prof. Ing., CSc. (1960)
Cisko Štefan, Prof. Ing., CSc. (1948)
Klieštik Tomáš, Doc. Ing., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 garantovanie vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečuje dostatočnú

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: 213/2014-AK / #1110179

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika dopravy, spojov a služieb
Číslo a názov študijného odboru: 6203 (3.3.11) Odvetvové a prierezové ekonomiky
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:

Čorejová Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing. PhD. (1959)
Rostášová Mária, prof. Ing. PhD. (1949)
Štofková Jana, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110178

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika dopravy, spojov a služieb
Číslo a názov študijného odboru: 6203 (3.3.11) Odvetvové a prierezové ekonomiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čorejová Tatiana, Dr.h.c. prof. Ing. PhD. (1959)
Rostášová Mária, prof. Ing. PhD. (1949)
Štofková Jana, prof. Ing. PhD. (1952)

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

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

najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110214

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: poštové technológie
Číslo a názov študijného odboru: 3768 (5.2.60) Poštové technológie
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:

Achimský Karol, prof. RNDr. Ing. CSc. (1954)
Vaculík Juraj, prof. Ing. PhD. (1953)
Madleňák Radovan, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110213

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (710050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: poštové technológie
Číslo a názov študijného odboru: 3768 (5.2.60) Poštové technológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Achimský Karol, prof. RNDr. Ing. CSc. (1954)
Vaculík Juraj, prof. Ing. PhD. (1953)
Madleňák Radovan, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110224

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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 (normálny)
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Emil Kršák, 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: 213/2014-AK / #1110223

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Prievidza (710060100)

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:

Matiaško Karol, Prof. Ing. PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A3 * pracovisko mimo sídla univerzity nie je personálne dostačujúco zabezpečené

zohľadňujúc skutočnosť, že vysoká škola podala žiadosť o osobitnú akreditáciu KSP A6 * garant
študijného programu mimo sídla univerzity zároveň garantuje študijný program aj v sídle univerzity, čo
nepreukazuje dostatočné personálne zabezpečenie, t.j. jeho pôsobenie na ustanovený pracovný čas na
pracovisku, na ktorom sa uskutočňuje študijný program, pre ktorý vysoká škola podala žiadosť o
osobitnú akreditáciu

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #2189

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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 (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240 
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Emil Kršák, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #2094

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Prievidza (710060100)

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: informatika (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240 
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Matiaško Karol, Prof. Ing. PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A3 * pracovisko mimo hlavného sídla univerzity nie je personálne dostačujúco

zabezpečené zohľadňujúc skutočnosť, že vysoká škola podala žiadosť o osobitnú akreditáciu KSP A6 *
garant študijného programu mimo hlavného sídla univerzity zároveň garantuje študijný program aj v
hlavnom sídle univerzity, čo nepreukazuje dostatočné personálne zabezpečenie, t.j. jeho pôsobenie na
ustanovený pracovný čas na pracovisku, na ktorom sa uskutočňuje študijný program, pre ktorý vysoká
škola podala žiadosť o osobitnú akreditáciu

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110218

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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:

Blašková Martina, doc. Ing. PhD. (1967)

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: 213/2014-AK / #1110217

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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:

Blašková Martina, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110216

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Prievidza (710060100)

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:

Kubina Milan, doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110215

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Prievidza (710060100)

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:

Kubina Milan, doc., Ing., 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: 213/2014-AK / #1110225

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: počítačové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
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:

Karpiš Ondrej, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #2190

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: počítačové inžinierstvo (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240 
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Karpiš Ondrej, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110226

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: aplikované sieťové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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 (normálny)
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Klimo Martin, Prof. Ing. PhD (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: 213/2014-AK / #2191

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Klimo Martin, Prof. Ing. PhD (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: 213/2014-AK / #1110227

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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 (normálny)
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Matiaško, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #2192

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: informačné systémy (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Matiaško, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110220

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: informačný 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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vodák Josef, prof., Ing., PhD. (1956)
Hittmár Štefan, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110219

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: informačný 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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vodák Josef, prof., Ing., PhD. (1956)
Hittmár Štefan, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #2196

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: informačný manažment (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180 
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vodák Josef, prof., Ing., PhD. (1956)
Hittmár Štefan, prof. Ing. PhD. (1949)
Kubina Milan, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #2195

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: informačný manažment (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 6289 (3.3.15) Manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180 
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vodák Josef, prof., Ing., PhD. (1956)
Hittmár Štefan, prof. Ing. PhD. (1949)
Kubina Milan, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110228

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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 (normálny)
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janáček Jaroslav, Prof. RNDr. 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: 213/2014-AK / #2193

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: inteligentné informačné systémy (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janáček Jaroslav, Prof. RNDr. 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: 213/2014-AK / #1110229

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: počítačové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
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 (normálny)
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Miček Juraj, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #2194

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: počítačové inžinierstvo (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Miček Juraj, Prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110231

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: 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:

Matiaško Karol, Prof. Ing. PhD (1952)
Klimo Martin, Prof. Ing. PhD (1949)
Levašenko Vitaly, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110230

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: 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:

Matiaško Karol, Prof. Ing. PhD (1952)
Klimo Martin, Prof. Ing. PhD (1949)
Levašenko Vitaly, doc. Ing. PhD (1968)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov neutvárajú dostačujúce

predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia
(chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality), personálne zabezpečenie študijného
programu dáva predpoklady pre zlepšenie

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 213/2014-AK / #1110233

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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:

Janáček Jaroslav, Prof. RNDr. CSc. (1949)
Jánošíková Ľudmila, doc. Ing. PhD. (1949)
Buzna Ľuboš, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110232

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
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:

Janáček Jaroslav, Prof. RNDr. CSc. (1949)
Jánošíková Ľudmila, doc. Ing. PhD. (1949)
Buzna Ľuboš, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110222

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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 a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vodák Josef, prof., Ing., PhD. (1956)
Hittmár Štefan, prof. Ing. PhD. (1949)
Kucharčíková Alžbeta, Doc. Ing. PhD. (1967)

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: 213/2014-AK / #1110221

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Fakulta riadenia a informatiky (710060000)

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 a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vodák Josef, prof., Ing., PhD. (1956)
Hittmár Štefan, prof. Ing. PhD. (1949)
Kucharčíková Alžbeta, Doc. Ing. PhD. (1967)

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: 213/2014-AK / #1110030

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110029

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:

Ižvoltová Jana, doc. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110031

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: pozemné staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rybárik Ján, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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:

Drusa Marián, doc. Ing. PhD. (1965)

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: 213/2014-AK / #1110033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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:

Drusa Marián, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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:

Drusa Marián, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110036

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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:

Trojanová Mária, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110035

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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:

Trojanová Mária, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110038

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: cestné staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Decký Martin, prof. Dr. Ing. (1967)

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: 213/2014-AK / #1110037

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: cestné staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Decký Martin, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110040

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110039

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Komačka Jozef, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110041

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: nosné konštrukcie budov
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bujňák Ján, prof. Ing. 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 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: 213/2014-AK / #1110043

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: objekty dopravných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vičan Josef, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110042

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: objekty dopravných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vičan Josef, 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: 213/2014-AK / #1110045

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: plánovanie dopravnej infraštruktúry
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Čelko Ján, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110044

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: plánovanie dopravnej infraštruktúry
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Čelko Ján, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110046

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: pozemné staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďurica Pavol, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikolaj Ján, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110047

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikolaj Ján, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110050

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: železničné staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ižvolt Libor, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110049

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: železničné staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ižvolt Libor, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110054

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
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:

Melcer Jozef, prof. Ing. DrSc. (1952)
Bujňák Ján, prof. Ing. CSc. (1950)
Kuchárová Daniela, doc. Ing. PhD. (1959)

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: 213/2014-AK / #1110053

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
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:

Melcer Jozef, prof. Ing. DrSc. (1952)
Bujňák Ján, prof. Ing. CSc. (1950)
Kuchárová Daniela, doc. Ing. PhD. (1959)

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: 213/2014-AK / #1110056

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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:

Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc. (1953)
Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing. (1967)
Komačka Jozef, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110055

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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:

Mikolaj Ján, prof. Ing. CSc. (1953)
Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing. (1967)
Komačka Jozef, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110052

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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:

Čelko Ján, prof. Ing. CSc. (1959)
Vičan Josef, prof. Ing. CSc. (1954)
Moravčík Martin, doc. Ing. CSc. (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: 213/2014-AK / #1110051

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
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:

Čelko Ján, prof. Ing. CSc. (1959)
Vičan Josef, prof. Ing. CSc. (1954)
Moravčík Martin, doc. Ing. CSc. (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: 213/2014-AK / #1110058

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a konštrukcie pozemných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
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:

Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc. (1958)
Decký Martin, Prof. Dr. Ing. (1967)
Rybárik Ján, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110057

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (710020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a konštrukcie pozemných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
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:

Ďurica Pavol, prof. Ing. CSc. (1958)
Decký Martin, Prof. Dr. Ing. (1967)
Rybárik Ján, Doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110059

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: energetická a environmentálna technika
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
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:

Jandačka Jozef, prof. Ing. PhD. (1961)

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: 213/2014-AK / #1110060

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: materiály a technológie v automobilovej výrobe
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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:

Tillová Eva, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110061

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové konštruovanie a simulácie
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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:

Sága Milan, prof. Dr. Ing. (1965)

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: 213/2014-AK / #1110062

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
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:

Krajčovič Martin, doc. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110063

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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:

Čuboňová Nadežda, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110064

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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:

Stančeková Dana, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110065

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: vozidlá a motory
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
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:

Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110066

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: automatizované výrobné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuric Ivan, prof. Dr. Ing. (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: 213/2014-AK / #1110067

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: konštrukcia strojov a zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Medvecký Štefan, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: obrábanie a ložisková výroba
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pilc Jozef, prof. Ing. CSc. (1947)

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: 213/2014-AK / #1110069

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Sága Milan, prof. Dr.Ing. (1965)

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: 213/2014-AK / #1110070

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mičieta Branislav, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110071

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bolibruchová Dana, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110072

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Sládek Augustín, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110073

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technické materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Konečná Radomila, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110074

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technika prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Jandačka Jozef, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110076

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: údržba dopravných prostriedkov
Číslo a názov študijného odboru: 2355 (5.2.2) Údržba strojov a zariadení
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Zvolenský Peter, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110075

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: vozidlá a motory
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
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: 121
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gerlici Juraj, prof., Dr., Ing. (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: 213/2014-AK / #1110078

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: automatizované výrobné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
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:

Kuric Ivan, prof. Dr. Ing. (1964)
Čuboňová Nadežda, prof. Ing. PhD. (1961)
Kumičáková Darina, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110077

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: automatizované výrobné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuric Ivan, prof. Dr. Ing. (1964)
Čuboňová Nadežda, prof. Ing. PhD. (1961)
Kumičáková Darina, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110092

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: časti a mechanizmy strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2301 (5.2.5) Časti a mechanizmy strojov
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:

Medvecký Štefan, prof. Ing. PhD. (1957)
Dzimko Marián, prof. Ing. PhD. (1952)
Kučera Ľuboš, prof. Ing. PhD. (1965)

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: 213/2014-AK / #1110091

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: časti a mechanizmy strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2301 (5.2.5) Časti a mechanizmy strojov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Medvecký Štefan, prof. Ing. PhD. (1957)
Dzimko Marián, prof. Ing. PhD. (1952)
Kučera Ľuboš, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110080

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
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:

Jandačka Jozef, prof. Ing. PhD. (1961)
Malcho Milan, prof. RNDr. PhD. (NEUVEDENY ROK)
Nosek Radovan, doc. Ing. PhD. (NEUVEDENY ROK)

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: 213/2014-AK / #1110079

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jandačka Jozef, prof. Ing. PhD. (1961)
Malcho Milan, prof. RNDr. PhD. (NEUVEDENY ROK)
Nosek Radovan, doc. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110082

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: koľajové vozidlá
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
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:

Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing (1966)
Lack Tomáš, doc. Ing. PhD. (1966)
Zvolenský Peter, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110081

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: koľajové vozidlá
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gerlici Juraj, prof. Dr. Ing (1966)
Lack Tomáš, doc. Ing. PhD. (1966)
Zvolenský Peter, prof. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110084

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové modelovanie a mechanika strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2301 (5.2.5) Časti a mechanizmy strojov
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:

Sága Milan, prof. Dr.Ing. (1965)
Žmindák Milan, prof. Ing. CSc. (1954)
Dekýš Vladimír, Doc. Ing. CSc. (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: 213/2014-AK / #1110083

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové modelovanie a mechanika strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2301 (5.2.5) Časti a mechanizmy strojov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sága Milan, prof. Dr.Ing. (1965)
Žmindák Milan, prof. Ing. CSc. (1954)
Dekýš Vladimír, Doc. Ing. CSc. (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: 213/2014-AK / #1110086

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
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:

Mičieta Branislav, prof. Ing. PhD. (1955)
Milan Gregor, prof. Ing. PhD. (1955)
Krajčovič Martin, doc. Ing. 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: 213/2014-AK / #1110085

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mičieta Branislav, prof. Ing. PhD. (1955)
Milan Gregor, prof. Ing. PhD. (1955)
Krajčovič Martin, doc. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110088

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
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:

Meško Jozef, prof. Ing. PhD. (1958)
Czán Andrej, prof. Ing. PhD. (1971)
Dana Bolibruchová, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110087

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Meško Jozef, prof. Ing. PhD. (1958)
Czán Andrej, prof. Ing. PhD. (1971)
Dana Bolibruchová, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110090

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technické materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
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:

Palček Peter, prof. Ing. PhD. (1950)
Konečná Radomila, prof. Ing. PhD. (1953)
Tillová Eva, prof. Ing. PhD. (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: 213/2014-AK / #1110089

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline (710000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (710030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technické materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Palček Peter, prof. Ing. PhD. (1950)
Konečná Radomila, prof. Ing. PhD. (1953)
Tillová Eva, prof. Ing. PhD. (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 .


