
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200209

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Filozofická fakulta (722010000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7201 (3.2.2) Teória a dejiny žurnalistiky

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Zasępa Tadeusz, Prof. Dr. Hab. (1946)
Terézia Rončáková, Doc. PhD. (1980)
Milan Ligoš, prof., PaedDr., CSc. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV-A5: 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
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200212

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Pedagogická fakulta (722020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7761 (3.1.14) Sociálna práca

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Žilová Anna, prof. PhDr. PhD. (1952)
Pekarčík Ľubomír, prof. ThDr. PaedDr. PhD. (1960)
Janigová Emília, doc. PhDr. Ing. PhD. (1965)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
VŠ boli odňaté práva 8.12. 2014 na dobu troch rokov a v súlade s § 83 ods. 10 a 11 zákona o

vysokých školách nesmie vysoká škola požiadať o akreditáciu habilitačného konania a vymenúvacieho
konania v príslušnom ŠO skôr, ako uplynie lehota uvedená v rozhodnutí ministra.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200211

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Pedagogická fakulta (722020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7553 (1.1.10) Odborová didaktika

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Dlugoš František, prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhD. (1955)
Kostelanský Alojz, doc. PaedDr. ThLic. PhD. (1953)
Kľuska Branislav, doc. ThDr, PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KHKV - A2: väčšina najvýznamnejších ohlasov na publikačné výstupy je v prácach

publikovaných v Ružomberku. Kritérium KHKV-A3: V kritériách pracoviska nie je dostatočne
vyjadrená váha publikačných výstupov uchádzačov o vymenúvacie konanie - ich korešpondencia s
požiadavkami kategórie A (IF, charakter monografie a pod.). Kritérium KHKV-A5: Garanti nespĺňajú
publikačné 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
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200210

Typ žiadosti: Akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Pedagogická fakulta (722020000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 7553 (1.1.10) Odborová didaktika

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

Garant(i) a spolugaranti:

Adámek René, Prof. MgA (1955)
Adamko Rastislav, doc. ThDr. Art. Lic. PhD. (1972)
Bednáriková Janka, doc. PaedDr., PhD. (19692)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KHKV- A5 garant a spolugaranti majú umelecké/vedecké výstupy z hudobného umenia a

muzikológie, nie z odborovej a predmetovej didaktiky (didaktiky hudby).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

podľa § 82 ods. 2 písm. c/

Číslo žiadosti: 230/2014-AK / #1200213

Typ žiadosti: akreditácia existujúceho práva

Žiadajúca vysoká škola: Katolícka univerzita v Ružomberku (722000000)

Fakulta, uskutočňujúca konanie: Teologická fakulta; Košice (722030000)

V študijnom odbore (číslo a názov): 6161 (2.1.13) Katolícka teológia

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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:
KHKV-A4: TF KU musí v rámci vyjadrenia VŠ k návrhu HS doplniť a spresniť údaje s

podrobnosťami o habilitačnom a vymenúvacom konaní úspešných uchádzačov (hyperlinkové odkazy)

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


