
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200199

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
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:

Hudáková Zuzana, doc. PhDr. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200200

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
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:

Liptáková Adriana, doc., MUDr., PhD., MPH (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: 230/2014-AK / #1200201

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: ošetrovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5602 (7.4.1) Ošetrovateľstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kadučáková Helena, doc. PhDr. Mgr., PhD. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200202

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: rádiologická technika
Číslo a názov študijného odboru: 5621 (7.4.8) Rádiologická technika
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:

Lepej Ján, doc., MUDr., CSc. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200203

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: urgentná zdravotná starostlivosť
Číslo a názov študijného odboru: 5605 (7.4.6) Urgentná zdravotná starostlivosť
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:

Minárik Milan, Doc. MUDr. 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: 230/2014-AK / #1200204

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabiánová Eleonóra, Doc. MUDr. PhD. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200205

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
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:

Hricák Vasiľ, prof. MUDr. CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200206

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ivan Rovný, prof. MUDr. PhD. MPH. (1949)
Fabiánová Eleonóra, doc. MUDr. PhD. MPH. (1953)
Domenik Jozef, doc. MUDr. PhD. MPH (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Nedostatočné publikačné výstupy v kategórii A.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200207

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
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:

Hricák Vasiľ, prof. MUDr. CSc. (1956)
Hudáková Zuzana, doc. PhDr. PhD. (1958)
Kobela Jozef, doc. MUDr. 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: 230/2014-AK / #1200208

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Fakulta zdravotníctva (722040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Rovný Ivan, Prof. MUDr. PhD. MPH. (1949)
Fabiánová Eleonóra, Doc. MUDr. PhD. MPH. (1953)
Domenik Jozef, Doc. MUDr. PhD. MPH. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Nedostatočné publikačné výstupy garanta v kategórii A.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200001

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., PhD., DrSc. (1961)
Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (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: 230/2014-AK / #1200002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - germanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a nemecký a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (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: 230/2014-AK / #1200006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200007

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6703 (3.1.6)
Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (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: 230/2014-AK / #1200003

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6741 (2.1.16)
Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., 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: 230/2014-AK / #1200004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7304 (2.1.27)
Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200005

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7222 (3.2.1)
Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, prof., Dr. phil. fac. theol. (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: 230/2014-AK / #1200008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - germanistika
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (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: 230/2014-AK / #1200012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: filozofia - história
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200013

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: filozofia - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (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: 230/2014-AK / #1200009

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 6741 (2.1.16) Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., 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: 230/2014-AK / #1200010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200011

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200020

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (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: 230/2014-AK / #1200018

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: germanistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200019

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: germanistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6703 (3.1.6)
Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (1968)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počas platnosti priznaných práv riešiť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri

profesoroch a docentoch germanistiky nad 70 rokov veku

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200015

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika - religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6741 (2.1.16)
Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., 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: 230/2014-AK / #1200016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7304 (2.1.27)
Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7222 (3.2.1)
Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200081

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200080

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,6.

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

Názov študijného programu: história - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (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: 230/2014-AK / #1200088

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (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: 230/2014-AK / #1200089

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Čermák Ivo, prof., PhDr., CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu pre 1. stupeň štúdia a

nemá možnosť ovplyvniť kvalitu uskutočňovania a rozvoj študijného programu (pôsobenie na 2
pracoviskách v ČR).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., 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: 230/2014-AK / #1200023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: religionistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200024

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: religionistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (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: 230/2014-AK / #1200021

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a
literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
NŠP

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200022

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1943)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200026

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počas platnosti priznaných práv riešiť podmienku KSP-A6 (časové obmedzenie - vek garanta)

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200028

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200029

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (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: 230/2014-AK / #1200027

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, prof., PaedDr., Csc. (1949)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1943)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garantka predmetovej špecializácie nemá reálnu možnosť dostatočne ovplyvňovať

kvalitu uskutočňovania a rozvoj študijného programu, vzhľadom na všetky jej aktivity vrátane pôsobenia
na Debrecínskej univerzite v Maďarsku.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200031

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Marian Kuna, doc., Mgr., MA, MPhil, PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200082

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
CABAN Peter, doc., ThDr., 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: 230/2014-AK / #1200033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Súčasná štruktúra vysokoškolských učiteľov pôsobiacich v predmetnom študijnom

programe neutvára dostatočné predpoklady na udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej
komplexnej akreditácie; všetky jazykovedné disciplíny prednáša jediný prednášajúci. Celý študijný
program zabezpečuje v podstate 5 učiteľov, z toho dvaja prednášajúci profesori sú vo veku nad 70
rokov.

Odporúčania vysokej škole:
Z hľadiska kontinuity zabezpečenia spôsobilosti uskutočňovať študijný program sa vysokej

škole odporúča zlepšiť personálne zabezpečenie výučby vrátane zlepšenia vekovej štruktúry
vyučujúcich.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200034

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Baláková Dana, 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: 230/2014-AK / #1200037

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

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: 230/2014-AK / #1200035

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: žurnalistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

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: 230/2014-AK / #1200036

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: žurnalistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Assenza Gaudenz, Doc. PhD. M.P.A. m.prof. (1968)

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

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: 230/2014-AK / #1200043

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (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: 230/2014-AK / #1200038

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (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: 230/2014-AK / #1200039

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - germanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a nemecký a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počas platnosti priznaných práv riešiť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri

profesoroch a docentoch germanistiky nad 70 rokov veku

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200044

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200045

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6703 (3.1.6)
Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Miszlivetz Ferenc, Prof. 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: 230/2014-AK / #1200040

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6741 (2.1.16)
Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., 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: 230/2014-AK / #1200041

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7306 (NEPLATNY
KOD)
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200042

Typ žiadosti: nový študiný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglistika a amerikanistika - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7222 (3.2.1)
Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200052

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (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: 230/2014-AK / #1200046

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - germanistika
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
presnejšie predstaviť profil absolventa v časti Filozofia. Profil je schematicky skopírovaný a

nevystihuje špecifiká ŠP.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200050

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: filozofia - história
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200051

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: filozofia - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Miszlivetz Ferenc, Prof. 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: 230/2014-AK / #1200047

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 6741 (2.1.16) Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., 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: 230/2014-AK / #1200048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200049

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter, Dr. phil. fac. theol. (1964)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200058

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Pokryť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri 2. a 3. profesorovi. KSP-A3:

druhý a tretí zabezpečujúci prof. je vo veku nad 70 rokov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200056

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: germanistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počas platnosti priznaných práv pokryť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri

profesoroch a docentoch nad 70 rokov veku

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200057

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: germanistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6703 (3.1.6)
Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Miszlivetz Ferenc, Prof., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
pokryť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri profesoroch germanistiky

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200053

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika - religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6741 (2.1.16)
Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počas platnosti priznaných práv riešiť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri

viacerých profesoroch a docentoch nad 70 rokov veku

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200054

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7304 (2.1.27)
Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počas platnosti priznaných práv riešiť minimálnu podmienku personálneho zabezpečenia ŠP pri

viacerých profesoroch a docentoch nad 70 rokov veku

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200055

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: germanistika - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7222 (3.2.1)
Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200084

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200083

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,6.

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

Názov študijného programu: história - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)
Miszlivetz Ferenc, Prof. 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: 230/2014-AK / #1200090

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Miszlivetz Ferenc, Prof. 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: 230/2014-AK / #1200091

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Čermák Ivo, prof., PhDr., CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia a

nemá možnosť ovplyvniť kvalitu uskutočňovania a rozvoj študijného programu (pôsobenie na 2
pracoviskách v ČR).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200063

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
predmety Umenie a hudba z pohľadu náboženstiev a Náboženská symbolika: VŠ ich musí

koncipovať komplexnejšie, nielen vo väzbe na hudobné umenie; v obsahu i v študijnej literatúre
absentuje vizuálne umenie a symbolika z hľadiska rôznych náboženstiev.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200061

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: religionistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200062

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: religionistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Miszlivetz Ferenc, Prof. 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: 230/2014-AK / #1200059

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a
literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200060

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: religionistika - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 6741 (2.1.16) Religionistika, 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Moricová Jana, Prof. ThDr. RNDr., PhD. (1963)
Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 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: 230/2014-AK / #1200064

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200066

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (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: 230/2014-AK / #1200067

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)
Miszlivetz Ferenc, Prof. 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: 230/2014-AK / #1200065

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ligoš Milan, Prof., PaedDr., CSc. (1949)
Zasępa Tadeusz (1946)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garant pre druhý ŠO žurnalistika v čase posudzovania dovŕši vek 70 rokov (rok

narodenia 1946, do konca augusta). Z uvedeného dôvodu nie je možné navrhnúť priznať právo ani s
časovým obmedzením do konca akdemického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200068

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Séllei, Nóra,, Prof., Phd., DrSc. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garantka nemá reálnu možnosť dostatočne ovplyvňovať kvalitu uskutočňovania a rozvoj

študijného programu, vzhľadom na všetky jej aktivity vrátane pôsobenia na Debrecínskej univerzite v
Maďarsku.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200069

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Marian Kuna, doc., Mgr., MA, MPhil, PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200085

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200070

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
CABAN Peter, doc., ThDr., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Učiteľstvo náboženskej výchovy sa uskutočňuje na troch fakultách KU. Odporúčame

konsolidovať tento študijný program.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200071

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Bžoch, Adam, Prof. Mgr. CSc. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Súčasná štruktúra vysokoškolských učiteľov pôsobiacich v predmetnom študijnom

programe neutvára dostatočné predpoklady na udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej
komplexnej akreditácie; všetky jazykovedné disciplíny prednáša jediný prednášajúci. Celý študijný
program zabezpečuje v podstate 5 učiteľov, z toho dvaja prednášajúci profesori sú vo veku nad 70
rokov.

Odporúčania vysokej škole:
Z hľadiska kontinuity zabezpečenia spôsobilosti uskutočňovať študijný program sa vysokej

škole odporúča zlepšiť personálne zabezpečenie výučby vrátane zlepšenia vekovej štruktúry
vyučujúcich.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200072

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Baláková Dana, 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: 230/2014-AK / #1200075

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)

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

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: 230/2014-AK / #1200073

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: žurnalistika - história
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)

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

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: 230/2014-AK / #1200074

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: žurnalistika - politológia
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika, 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Miszlivetz Ferenc, Prof. PhD. (1954)

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

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: 230/2014-AK / #1200087

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
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:

Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)
Papajík David, prof. PhDr. PhD. (1971)
Vlček Radomír, doc. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK odporúča vysokej škole zvážiť zmenu názvu ŠP "história" na "slovenské dejiny". Podľa § 51

ods. 6 zákona o VŠ sa názov študijného programu spravidla odvodzuje od názvu príslušného študijného
odboru, ktorým je v tomto prípade názov slovenské dejiny. Názov študijného programu by nemal byť
totožný s názvom iného študijného odboru (história je samostatný študijný odbor).

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200086

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
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:

Marek Pavel, prof. PaedDr. PhDr. Ph.D. (1949)
Papajík David, prof. PhDr. PhD. (1971)
Vlček Radomír, doc. PhDr. CSc. (1957)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
AK odporúča vysokej škole zvážiť zmenu názvu ŠP "história" na "slovenské dejiny". Podľa § 51

ods. 6 zákona o VŠ sa názov študijného programu spravidla odvodzuje od názvu príslušného študijného
odboru, ktorým je v tomto prípade názov slovenské dejiny. Názov študijného programu by nemal byť
totožný s názvom iného študijného odboru (história je samostatný študijný odbor).

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200079

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter (do konca augusta daného roka), Dr. phil. fac. theol. (1964)
Hroch Jaroslav (do konca augusta daného roka), PhDr., CSc. (1947)
Kuna Marian (do konca augusta daného roka), Mgr., MA, MPhil., 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: 230/2014-AK / #1200078

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Volek Peter (do konca augusta daného roka), Dr. phil. fac. theol. (1964)
Hroch Jaroslav (do konca augusta daného roka), PhDr., CSc. (1947)
Kuna Marian (do konca augusta daného roka), Mgr., MA, MPhil., PhD. (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200077

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny žurnalistiky
Číslo a názov študijného odboru: 7201 (3.2.2) Teória a dejiny žurnalistiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Ligoš Milan (do konca augusta daného roka), Prof. PaedDr. CSc. (1949)
Rončáková Terézia (do konca augusta daného roka), Doc. PhD. (1980)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1946 (do konca augusta). V čase spracovania hodnotiacej správy

garant dovŕši 70 rokov.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200076

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (722010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny žurnalistiky
Číslo a názov študijného odboru: 7201 (3.2.2) Teória a dejiny žurnalistiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Ligoš Milan (do konca augusta daného roka), Prof. PaedDr. CSc. (1949)
Rončáková Terézia (do konca augusta daného roka), Doc. PhD. (1980)

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

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: 230/2014-AK / #1200092

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: liečebná pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7524 (1.1.7) Liečebná pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuberová Helena, Doc., PhDr. PhD. (1956)
Kolibová Daniela, doc., PhDr., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Na účely akreditácie nebola posudzovaná prof. M. Horňáková ako spolugarantka ŠP, pretože jej

akceptovanie v rámci kritéria KSP-A6 by spôsobilo časové obmedzenie priznaného práva.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200172

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko Poprad; Poprad (722020100)

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:

Daňková Alena, prof., Ing., CSc. (1975)
Droppa Milan, doc., Ing., Mgr., CSc. (1955)
Piteková Jana, 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: 230/2014-AK / #1200171

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko Poprad; Poprad (722020100)

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:

Daňková Alena, prof., Ing., CSc. (1975)
Droppa Milan, doc., Ing., Mgr., CSc. (1955)
Piteková Jana, doc., Ing., PhD. (NEUVEDENY ROK)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
VŠ bolo odňaté právo s termínom 1. 12. 2014. ŠP sa posudzoval v týchto súvislostiach.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200094

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gejdoš Miroslav, Doc. PhDr. PaedDr. PhD. (1959)
Chalas Krystyna, Prof. dr.hab. (1952)
Škoviera Albín, Doc. PhDr. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Zlepšiť plnenie kritéria KSP-A3. V súčasnosti nedostatočné vedecké výstupy viacerých

vysokoškolských učiteľov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200093

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gejdoš Miroslav, Doc. PhDr. PaedDr. PhD. (1959)
Chalas Krystyna, Prof. dr.hab. (1952)
Škoviera Albín, Doc. PhDr. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP - A3 - nedostatočné plnenie kritéria KSP-A3. Je potrebné zlepšiť publikačnú činnosť

vysokoškolských učiteľov v oblasti ŠO, v ktorom získavajú absolventi ŠP vzdelanie.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200096

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kožuchová Mária, prof. PhDr. CSc. (1950)
Žilková Katarína, doc. PaedDr. PhD. (1971)
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200095

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kožuchová Mária, prof. PhDr. CSc. (1950)
Žilková Katarína, doc. PaedDr. PhD. (1971)
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD. (1976)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - rok narodenia garanta 1950 ( 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: 230/2014-AK / #1200098

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Klein Vladimír, doc. PaedDr. PhD. (1958)
Akimjaková Beáta, doc. PaedDr. PhD. (1962)
Dolinská Eva, doc. PaedDr. PhD. (1968)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200097

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Klein Vladimír, doc. PaedDr. PhD. (1958)
Akimjaková Beáta, doc. PaedDr. PhD. (1962)
Dolinská Eva, doc. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200159

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. 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: 230/2014-AK / #1200158

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200122

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Stankowski Adam, prof. dr hab. PhD. (1948)
Tisovičová Antónia, doc. PhDr. PhD. (1950)
Račková Oľga, doc. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200121

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Stankowski Adam, prof. dr hab. PhD. (1948)
Tisovičová Antónia, doc. PhDr. PhD. (1950)
Račková Oľga, doc. PaedDr. PhD. (1969)

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 garanta1948 (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: 230/2014-AK / #1200099

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Saniga Miroslav, doc. Ing. CSc. (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: 230/2014-AK / #1200100

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Tomčík Peter, doc. Ing. PhD. (1970)

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

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

v danom študijnom odbore nemajú vlastné vedecké výstupy. Napriek plnej kompetentnosti garanta pre
realizáciu ŠP chýbajú učitelia potrební na zabezpečenie vzdelávania budúcich učiteľov v dostatočnom
spektre odborov chémie.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200101

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Bella Pavel, doc. RNDr. 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: 230/2014-AK / #1200103

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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 a cirkevná hudba
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:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Benč Oľga, prof. PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP- B1 - Cirkevná hudba v názve ŠP nezodpovedá učiteľskému študijnému programu (opisu

ŠO); je to samostatný ŠP v rámci študijného odboru Hudobné umenie (na VŠMU). Štúdium cirkevnej
hudby vyžaduje podstatnejšiu časť umeleckých výkonov (jednalo by sa teda o medziodborové štúdium).
KSP-B2 1. V celom materiáli od študijných plánov cez prijímacie konanie, záverečnú prácu a profil
absolventa nie je špecifikované, v akých konkrétnych hudobných nástrojoch sa odborné a pedagogické
kompetencie poskytujú, pre ktoré nástroje získava absolvent kvalifikáciu. 2. Chýbajú predmetové
didaktiky a pedagogické praxe konkrétnych hudobných nástrojov, pre ktoré by mali byť absolventi
pripravení. Študijné plány nespĺňajú ani kritériá konzervatória. KSP- B5 Pri záverečnej práci nie je
špecifikovaný umelecký výkon, iba nič nedefinujúca formulácia „ak je jej súčasťou umelecký výkon...“
Záverečná práca v jednom ŠP by mala mať rovnaké kritériá.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200102

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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 a cirkevná hudba
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:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Benč Oľga, prof. PhD. (1955))

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP- B1 - Cirkevná hudba v názve ŠP nezodpovedá učiteľskému študijnému programu (opisu

ŠO); je to samostatný ŠP v rámci študijného odboru Hudobné umenie (na VŠMU). Štúdium cirkevnej
hudby vyžaduje podstatnejšiu časť umeleckých výkonov (jednalo by sa teda o medziodborové štúdium).
KSP-B2 1. V celom materiáli od študijných plánov cez prijímacie konanie, záverečnú prácu a profil
absolventa nie je špecifikované, v akých konkrétnych hudobných nástrojoch sa odborné a pedagogické
kompetencie poskytujú, pre ktoré nástroje získava absolvent kvalifikáciu. 2. Chýbajú predmetové
didaktiky a pedagogické praxe konkrétnych hudobných nástrojov, pre ktoré by mali byť absolventi
pripravení. Študijné plány nespĺňajú ani kritériá konzervatória. KSP- B5 Pri záverečnej práci nie je
špecifikovaný umelecký výkon, iba nič nedefinujúca formulácia „ak je jej súčasťou umelecký výkon...“
Záverečná práca v jednom ŠP by mala mať rovnaké kritériá.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200104

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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 pre Základné umelecké školy v kombinácii s
učiteľstvom hudobnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Adámek René, Prof. MgA (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B10, KSP-B11 Po konzultácii s MŠVVaŠ SR a vyhodnotení profilu absolventa bolo

konštatované, že takýto absolvent nebude uplatniteľný na trhu práce a nezíska potrebnú kvalifikáciu na
výkon povolania

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200105

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Adamko Rastislav, doc. ThDr. Art. Lic. 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: 230/2014-AK / #1200107

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, doc. Ing. PhD. (1963)
Lehotský Milan, (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: 230/2014-AK / #1200106

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, doc. Ing. PhD. (1963)
Lehotský Milan, (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: 230/2014-AK / #1200108

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, 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: 230/2014-AK / #1200109

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Trenkler Marián, doc. RNDr. CSc. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Zlepšiť štruktúru personálneho zabezpečenia pre výučbu predmetu matematika.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200110

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhD. (1955)
Kostelanský Alojz, doc. PaedDr. ThLic. 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: 230/2014-AK / #1200111

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200113

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200112

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200115

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo ruského 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: ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200114

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200117

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo talianskeho 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: taliansky
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Chelysheva Irina, prof., DrSc. (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: 230/2014-AK / #1200116

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Chelysheva Irina, prof., DrSc. (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: 230/2014-AK / #1200118

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Sedláček Jaromír, prof. PaedDr. PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP -A1 všetky výstupy a granty sú z FTVŠ UK Bratislava, teda nereprezentujú vedeckú

činnosť pracoviska KSP - A3 údaje vo VPCH sú nedokladované a zdajú sa vysoko nadsadené v
publikačnej činnosti (doc. Koštial 171 A výstupov, Psalman 142 A výstupov) KSP - B1 Nevyváženosť
predmetov 3x seminár k záverečnej práci + metodika záverečnej práce s tým istým obsahom a tou istou
literatúrou ; Základy vied a metodológie výskumu v športe nepatrí do v učiteľského ŠP, tam je
metodológia pedagogického výskumu a to až v 2. stupni a pod.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200119

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr., PhD. (1955)
Biarinec Rastislav, doc. PaedDr. Mgr. art., ArtD. (1968)
Rusko Pavol, doc. akad. mal., ArtD. (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: 230/2014-AK / #1200120

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr., PhD. (1955)
Biarinec Rastislav, doc. Mgr. art., PaedDr., ArtD. (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: 230/2014-AK / #1200123

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: liečebná pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7524 (1.1.7) Liečebná pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 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:

Horňáková Marta,, Prof., PhDr., PhD. (1950)
Kuberová Helena, Doc., PhDr., PhD. (1956)
Kolibová Daniela, Doc., PhDr. CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Zabezpečujúci pedagógovia nepôsobia v odbore liečebná pedagogika a pri overovaní

sa nepotvrdil počet publikačných výstupov uvedených v žiadosti 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: 230/2014-AK / #1200174

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko Poprad; Poprad (722020100)

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment kvality
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:

Daňková Alena, prof., Ing., CSc. (1975)
Dufala Václav, doc., Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Droppa Milan, doc., Ing., Mgr., CSc. (NEUVEDENY ROK)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 vysoká škola nepreukazuje dostatočnú publikačnú aktivitu na medzinárodnej úrovni v

danom odbore vrátane navrhovnej garantky KSP-A6 vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200173

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko Poprad; Poprad (722020100)

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: manažment kvality
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:

Daňková Alena, prof., Ing., CSc. (1975)
Dufala Václav, doc., Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Droppa Milan, doc., Ing., Mgr., CSc. (NEUVEDENY ROK)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 vysoká škola nepreukazuje dostatočnú publikačnú aktivitu na medzinárodnej úrovni v

danom odbore vrátane navrhovnej garantky KSP-A6 vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200125

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Chalas Krystyna, Prof. dr.hab. (1952)
Gejdoš Miroslav, Doc. PhDr. PaedDr. PhD. (1959)
Škoviera Albín, Doc. PhDr. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP - A6 - Garantka, vzhľadom na svoj pracovný uväzok vo vedúcej funkcii v zahraničí, nemá

skutočne možnosť ovplyvňovať kvalitu uskutočňovania a rozvoj študijného programu (vedúca
pracoviska Dydaktyki i Edukacji Szkolnej na Katolíckej univerzite v Lubline).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200124

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Chalas Krystyna, Prof. dr.hab. (1952)
Gejdoš Miroslav, Doc. PhDr. PaedDr. PhD. (1959)
Škoviera Albín, Doc. PhDr. PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP - A6 - Garantka, vzhľadom na svoj pracovný uväzok vo vedúcej funkcii v zahraničí, nemá

skutočne možnosť ovplyvňovať kvalitu uskutočňovania a rozvoj študijného programu (vedúca
pracoviska Dydaktyki i Edukacji Szkolnej na Katolíckej univerzite v Lubline

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200161

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: poradenstvo a sociálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gretkowski Andrzej, prof. Dr. hab (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: 230/2014-AK / #1200160

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: poradenstvo a sociálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gretkowski Andrzej, prof. Dr. hab (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: 230/2014-AK / #1200163

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. 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: 230/2014-AK / #1200162

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200164

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pekarčík Ľubomír, prof. ThDr. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200151

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Stankowski Adam, prof. dr hab. PhD. (1948)
Tisovičová Antónia, doc. PhDr. PhD. (1950)
Račková Oľga, PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200150

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: Detašované pracovisko; Levoča (722020200)

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Číslo a názov študijného odboru: 7518 (1.1.6) Špeciálna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Stankowski Adam, prof. dr hab. PhD. (1948)
Tisovičová Antónia, doc. PhDr. PhD. (1950)
Račková Oľga, PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200128

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Saniga Miroslav, doc. Ing. CSc. (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: 230/2014-AK / #1200129

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Tomčík Peter, doc. Ing. PhD. (1970)

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. Napriek plnej kompetentnosti garanta pre
realizáciu ŠP chýbajú učitelia potrební na zabezpečenie vzdelávania budúcich učiteľov v dostatočnom
spektre odborov chémie.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200130

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Bella Pavel, doc. RNDr. PhD. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Súčasná kvalifikačná štruktúra pedagógov je na minimálnej úrovni a je nevyhnutné v

najbližšom čase ju posilniť o odborníka z odborovej didaktiky.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200132

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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 a cirkevná hudba
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:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Benč Oľga, prof. PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B1 Cirkevná hudba ako súčasť učiteľského študijnho programu nezodpovedá opisu ŠO

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Cirkevná hudba predstavuje samostatný ŠP
(neučiteľský) v rámci študijného odboru hudobné umenie z dôvodu, že jej štúdium si vyžaduje
podstatnejšiu časť umeleckých výkonov Študijný program s predloženým názvom by bolo možné po
úprave obsahu akreditovať len ako medziodborové štúdium. KSP-B11 Odborne nesprávne
charakterizovaný profil absolventa (v podkladoch VŠ je uvedená odborne nekompetentná
charakteristika, ktorá sa odvoláva na predchádzajúce štúdium: absolvent „môže vyučovať predmet hra na
nástroji, ak má ukončené štúdium konzervatória s absolutóriom“. Konzervatórium neposkytuje
vysokoškolský stupeň vzdelania, Nie je možné predmety študijného plánu magisterského štúdia
nahradzovať predmetmi, absolvovanými na predchádzajúcom stupni vzdelania. V súlade s kreditovým
systémom nie je možné uznať predmety, ktoré neboli absolvované na bakalárskom, resp. magisterskom
stupni štúdia.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200131

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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 a cirkevná hudba
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:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Benč Oľga, prof. PhD. (1955))

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B1 Cirkevná hudba ako súčasť učiteľského študijnho programu nezodpovedá opisu ŠO

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Cirkevná hudba predstavuje samostatný ŠP
(neučiteľský) v rámci študijného odboru hudobné umenie z dôvodu, že jej štúdium si vyžaduje
podstatnejšiu časť umeleckých výkonov Študijný program s predloženým názvom by bolo možné po
úprave obsahu akreditovať len ako medziodborové štúdium. KSP-B11 Odborne nesprávne
charakterizovaný profil absolventa (v podkladoch VŠ je uvedená odborne nekompetentná
charakteristika, ktorá sa odvoláva na predchádzajúce štúdium: absolvent „môže vyučovať predmet hra na
nástroji, ak má ukončené štúdium konzervatória s absolutóriom“. Konzervatórium neposkytuje
vysokoškolský stupeň vzdelania, Nie je možné predmety študijného plánu magisterského štúdia
nahradzovať predmetmi, absolvovanými na predchádzajúcom stupni vzdelania. V súlade s kreditovým
systémom nie je možné uznať predmety, ktoré neboli absolvované na bakalárskom, resp. magisterskom
stupni štúdia.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200133

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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 pre Základné umelecké školy v kombinácii s
učiteľstvom hudobnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Adámek René, prof. MgA (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B10, KSP-B11 Po konzultácii s MŠVVaŠ SR a vyhodnotení profilu absolventa bolo

konštatované, že takýto absolvent nebude uplatniteľný na trhu práce a nezíska potrebnú kvalifikáciu na
výkon povolania.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200134

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Adamko Rastislav, Doc. ThDr. Art. Lic. 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: 230/2014-AK / #1200136

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, doc. Ing. PhD. (1963)
Lehotský Milan, doc. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 •vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere (nedostatočné ohlasy, uvádza
publikácie, pri ktorých nie je vzhľadom na jedného spoluautora jasné, či nejde o plagiát) •pracovisko sa
nepodieľa dostatočne na výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni KSP-A6 •vedecký profil a
výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200135

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, doc. Ing. PhD. (1963)
Lehotský Milan, doc. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 •vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere (nedostatočné ohlasy, uvádza
publikácie, pri ktorých nie je vzhľadom na jedného spoluautora jasné, či nejde o plagiát) •pracovisko sa
nepodieľa dostatočne na výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni KSP-A6 •vedecký profil a
výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200149

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, doc. Ing. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 •vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere (nedostatočné ohlasy, uvádza
publikácie, pri ktorých nie je vzhľadom na jedného spoluautora jasné, či nejde o plagiát) •pracovisko sa
nepodieľa dostatočne na výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni KSP-A6 •vedecký profil a
výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200148

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Černák Igor, doc. Ing. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 •vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere (nedostatočné ohlasy, uvádza
publikácie, pri ktorých nie je vzhľadom na jedného spoluautora jasné, či nejde o plagiát) •pracovisko sa
nepodieľa dostatočne na výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni KSP-A6 •vedecký profil a
výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200137

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Trenkler Marián, doc. RNDr. CSc. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200138

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhD. (1955)
Kostelanský Alojz, doc. PaedDr. ThLic. 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: 230/2014-AK / #1200139

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, Prof. PaedDr. PhD. (1955)
Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200127

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kožuchová Mária, prof. PhDr. CSc. (1950)
Žilková Katarína, doc. PaedDr. PhD. (1971)
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. 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: 230/2014-AK / #1200126

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kožuchová Mária, prof. PhDr. CSc. (1950)
Žilková Katarína, doc. PaedDr. PhD. (1971)
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD. (1976)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 ( 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: 230/2014-AK / #1200141

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc (1963)
Kollárová Eva, prof. PhDr. PhD. (1939)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu (slabé publikačné výstupy a projekty na regionálnej úrovni).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200140

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc (1963)
Kollárová Eva, prof. PhDr. PhD. (1939)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu (slabé publikačné výstupy a projekty na regionálnej úrovni).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200143

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo ruského 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: ruský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu (slabé publikačné výstupy a projekty na regionálnej úrovni).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200142

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Liashuk Viktória, doc. CSc (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu (slabé publikačné výstupy a projekty na regionálnej úrovni).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200145

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo talianskeho 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: taliansky
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Chelysheva Irina, prof., Dr.Sc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A3 Z hľadiska kontinuity zabezpečenia spôsobilosti uskutočňovaťˇštudijný program

vysokej škole sa odporúča zlepšiť vekovú štruktúru vyučujúcich.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200144

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Chelysheva Irina, prof., Dr.Sc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A3 Z hľadiska kontinuity zabezpečenia spôsobilosti uskutočňovaťˇštudijný program

vysokej škole sa odporúča zlepšiť vekovú štruktúru vyučujúcich.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200146

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo výtvarnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr., PhD. (1955)
Biarinec Rastislav, doc. Mgr. art., PaedDr., ArtD. (1968)
Rusko Pavol, doc. akad. mal., ArtD. (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: 230/2014-AK / #1200147

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr., PhD. (1955)
Biarinec Rastislav, doc. Mgr. art., PaedDr., ArtD. (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: 230/2014-AK / #1200153

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika hudby
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adámek René, Prof. MgA (1955)
Adamko Rastislav, Doc. ThDr. Art. Lic. PhD. (1972)
Bednáriková Janka, doc. PaedDr. PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov nespadajú do študijného odboru

odborová didaktika (garant a spolugaranti majú umelecké/vedecké výstupy z hudobného umenia a
muzikológie, nie z didaktiky hudby). KSP-B1 Obsah študijného programu nezodpovedá v postačujúcej
miere obsahu študijného odboru. Odporúčaný študijný plán pokrýva len 3 semestre a neobsahuje
vedeckú časť. KSP-B3 Navrhovaná štandardná dĺžka neodpovedá počtu kreditov ustanovených v §54
ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200152

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika hudby
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adámek René, Prof. MgA (1955)
Adamko Rastislav, Doc. ThDr. Art. Lic. PhD. (1972)
Bednáriková Janka, doc. PaedDr. PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov nespadajú do študijného odboru

odborová didaktika (garant a spolugaranti majú umelecké/vedecké výstupy z hudobného umenia a
muzikológie, nie z didaktiky hudby). KSP-B1 Obsah študijného programu nezodpovedá v postačujúcej
miere obsahu študijného odboru. Odporúčaný študijný plán pokrýva len 3 semestre a neobsahuje
vedeckú časť. KSP-B3 Navrhovaná štandardná dĺžka neodpovedá počtu kreditov ustanovených v § 54
ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200166

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: poradenstvo a sociálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gretkowski Andrzej, prof. Dr. hab (1952)
Novotná Alena, doc. PhDr. PhD. (1976)
Lisník Anton, doc. ThDr. PaedDr. PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - nie je zabezpečené garantovanie ŠP (jeden zo spolugarantov (Lisník Anton, doc.

ThDr. PaedDr. PhD. (1975)) je docentom z odboru 2.1.13. katolícka teológia, ktorá nie je príbuzným
odborom pre 3.1.14 Sociálna práca).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200165

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: poradenstvo a sociálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gretkowski Andrzej, prof. Dr. hab (1952)
Novotná Alena, doc. PhDr. PhD. (1976)
Lisník Anton, doc. ThDr. PaedDr. PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - nie je zabezpečené garantovanie ŠP (jeden zo spolugarantov (Lisník Anton, doc.

ThDr. PaedDr. PhD. (1975)) je docentom z odboru 2.1.13. katolícka teológia, ktorá nie je príbuzným
odborom pre 3.1.14 Sociálna práca).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200155

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kožuchová Mária, prof. PhDr. CSc. (1950)
Žilková Katarína, doc. PaedDr. PhD. (1971)
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Pracovisko nedosahuje výsledky, ktoré by zodpovedali nepretržitej aktivite na

medzinárodnej úrovni v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. KSP-A6 Vedecký
profil a výsledky garanta a spolugarantov nedosahujú medzinárodnú úroveň. Majú prevažne národný
dosah, chýba prepojenie na medzinárodnú akademickú komunitu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200154

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kožuchová Mária, prof. PhDr. CSc. (1950)
Žilková Katarína, doc. PaedDr. PhD. (1971)
Jablonský Tomáš, doc. PaedDr. PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Pracovisko nedosahuje výsledky, ktoré by zodpovedali nepretržitej aktivite na

medzinárodnej úrovni v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. KSP-A6 Vedecký
profil a výsledky garanta a spolugarantov nedosahujú medzinárodnú úroveň. Majú prevažne národný
dosah, chýba prepojenie na medzinárodnú akademickú komunitu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200168

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. PhD. (1952)
Rusnáková Markéta, doc. PhDr. PhD. (1975)
Košč Stanislav, doc. PhDr. 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: 230/2014-AK / #1200167

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. PhD. (1952)
Rusnáková Markéta, doc. PhDr. PhD. (1975)
Košč Stanislav, doc. PhDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200170

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pekarčík Ľubomír, prof. ThDr. PaedDr. PhD. (1960)
Janigová Emília, doc. PhDr. Ing. PhD. (1965)
Kamanová Irena, doc. PhDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200169

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pekarčík Ľubomír, prof. ThDr. PaedDr. PhD. (1960)
Janigová Emília, doc. PhDr. Ing. PhD. (1965)
Kamanová Irena, doc. PhDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200157

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vzdelávania náboženskej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhD. (1955)
Kostelanský Alojz, Doc. ThLic. PaedDr. PhD. (1953)
Kľuska Branislav, Doc. ThDr. PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť na medzinárodnej úrovni a

výstupy nenezodpovedajú študijnému odboru odborová didaktika. KSP-A6 Vedecký profil a výsledky
garanta nekorešpondujú s príslušným študijným odborom, ktorým je odborová ddaktika. KSP-B1
Povinné predmety a povinne voliteľné predmety obsahovo nezodpovedajú opisu študijného odboru v 3.
stupi štúdia (Didaktika katechézy, Pedagogické aspekty katechézy, Katolícka pedagogika).Obsahovo ide
o bazálne poznatky, ktoré by mali mať zvládnuté už v Mgr. štúdiu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200156

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (722020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vzdelávania náboženskej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhD. (1955)
Kostelanský Alojz, Doc. ThLic. PaedDr. PhD. (1953)
Kľuska Branislav, Doc. ThDr. PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť na medzinárodnej úrovni a

výstupy nenezodpovedajú študijnému odboru odborová didaktika. KSP-A6 Vedecký profil a výsledky
garanta nekorešpondujú s príslušným študijným odborom, ktorým je odborová ddaktika. KSP-B1
Povinné predmety a povinne voliteľné predmety obsahovo nezodpovedajú opisu študijného odboru v 3.
stupi štúdia (Didaktika katechézy, Pedagogické aspekty katechézy, Katolícka pedagogika).Obsahovo ide
o bazálne poznatky, ktoré by mali mať zvládnuté už v Mgr. štúdiu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200185

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Stolárik Stanislav, prof. ThDr. PhDr. PhD. (1955)
Juhás Vladimír, doc. Dr. PhD. (1974)
Jurica Juraj, doc. JUDr. ICDR. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
upraviť počet kreditov na štandardnú úroveň aj napriek deklarovaným osobitným zmluvným

podmienkam.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200186

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: sociálna filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 186
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ragan Gabriel, prof., ThDr., PhD. (1950)
Szaniszló Vladimír, doc., ThDr., Ing., PhD. (1962)
Peter Fotta, doc., Mgr., Ing., PhD. (1958)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia garanta 1950 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
upraviť počet kreditov na štandardnú výšku aj napriek deklarovaným osobitným zmluvným

podmienkam

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200194

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: Teologický inštitút (Spišské podhradie); Spišské Podhradie (722033100)

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 186
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Akimjak Amantius, prof. PhDr. ThDr., 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: 230/2014-AK / #1200193

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 186
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200175

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 186
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Szaniszló Inocent-Maria, doc. ThDr. 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: 230/2014-AK / #1200176

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 186
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Ragan Gabriel, prof., ThDr., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (po 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: 230/2014-AK / #1200177

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Hišem Cyril, prof. ThDr. PhD. (1970)
Jenčo Ján, doc. ThDr. PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Počet kreditov v Bc. štúdiu je 180 nie 182.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200178

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

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
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Hišem Cyril, prof. ThDr. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
počet kreditov v Bc štúdiu 180 nie 182

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200187

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 121
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Stolárik Stanislav, prof. ThDr. PhDr. PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
upraviť počet kreditov na štandardnú výšku aj napriek deklarovaným osobitným zmluvným

podmienkam

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200188

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: sociálna filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 123
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ragan Gabriel, prof., ThDr., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia garanta 1950 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200196

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: Teologický inštitút (Spišské podhradie); Spišské Podhradie (722033100)

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 123
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Akimjak Amantius, prof. PhDr. ThDr., 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: 230/2014-AK / #1200195

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 123
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200179

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 123
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Szaniszló Inocent-Maria, prof. ThDr. 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: 230/2014-AK / #1200180

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 123
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Ragan Gabriel, prof., ThDr., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (po 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: 230/2014-AK / #1200181

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 121
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Hišem Cyril, prof. ThDr. PhD. (1970)
Jenčo Ján, doc. ThDr. PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200182

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 121
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leščinský Jozef, prof. PaedDr. PhD. (1955)
Hišem Cyril, prof. ThDr. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200198

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: charitatívna a misijná práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD. (1950)
Lešková Lýdia, doc. PhDr. Ing., PhD. (1966)
Uháľ Martin, doc. ThDr., PhD. (1965)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KPS-A6 - garant (Jurko Jozef, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD. (1950)) študijného programu je

profesorom v odbore Katolícka teológia a druhý spolugarant (Uháľ Martin, doc. ThDr., PhD. (1965))
je rovnako docentom v odbore katolícka teológia, ktorý nie je príbuzným odborom pre 3.1.14. sociálna
práca. Garant a spolugarant nepublikujú v odbore 3.1.14. sociálna práca a nemajú vedecké granty
(VEGA, KEGA, APVV) v danom odbore.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200197

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: charitatívna a misijná práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD. (1950)
Lešková Lýdia, doc. PhDr. Ing., PhD. (1966)
Uháľ Martin, doc. ThDr., PhD. (1965)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KPS-A6 - garant (Jurko Jozef, prof. PaedDr. PhDr. ThDr., PhD. (1950)) študijného programu je

profesorom v odbore katolícka teológia a druhý spolugarant (Uháľ Martin, doc. ThDr., PhD. (1965)) je
rovnako docentom v odbore katolícka teológia, ktorý nie je príbuzným odborom pre 3.1.14. sociálna
práca. Garant a spolugarant nepublikujú v odbore 3.1.14. sociálna práca a nemajú vedecké granty
(VEGA, KEGA, APVV) v danom odbore.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200190

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD., ThLic.

Garant(i) a spolugaranti:

Hišem Cyril, Prof. ThDr. PhD. (1970)
Jenčo Ján, Doc. ThDr. PhD. (1969)
Lenčiš Štefan, Doc. ThDr. PhDr. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200189

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD., ThLic.

Garant(i) a spolugaranti:

Hišem Cyril, Prof. ThDr. PhD. (1970)
Jenčo Ján, Doc. ThDr. PhD. (1969)
Lenčiš Štefan, Doc. ThDr. PhDr. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200192

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Stolárik Stanislav, prof. ThDr. PhDr. PhD. (1955)
Juhás Vladimír, doc. Dr. PhD. (1974)
Jurica Juraj, doc. JUDr. ICDR. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200191

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Stolárik Stanislav, prof. ThDr. PhDr. PhD. (1955)
Juhás Vladimír, doc. Dr. PhD. (1974)
Jurica Juraj, doc. JUDr. ICDR. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200184

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: Teologický inštitút (Spišské podhradie); Spišské Podhradie (722033100)

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 363
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Tyrol Anton, Prof.,ThBibl.Lic.,ThDr. PhD. (1960)
Trstenský František, Doc. PaedDr. ThDr, SSLic. PhD. (1973)
Jarab Jozef, prof. ThDr. PhD (1947)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
upraviť počet kreditov na štandardnú výšku aj napriek deklarovaným osobitným zmluvným

podmienkam.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200183

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta: Teologická fakulta; Košice (722030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 363
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hišem Cyril, Prof. ThDr. PhD. (1970)
Jenčo Ján, Doc. ThDr. PhD. (1969)
Lenčiš Štefan, Doc. ThDr. PhDr. PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
upraviť počet kreditov na štandardnú výšku i napriek deklarovaným zmluvným podmienkam

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


