
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090025

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: bezpečnosť krmív a potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
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:

Nagy Jozef, Prof. MVDr. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090024

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: bezpečnosť krmív a potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
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:

Nagy Jozef, Prof. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090028

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: kynológia
Číslo a názov študijného odboru: 4347 (6.3.8) Kynológia
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:

Lazar Peter, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090027

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: kynológia
Číslo a názov študijného odboru: 4347 (6.3.8) Kynológia
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:

Lazar Peter, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090029

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: náuka o živočíchoch
Číslo a názov študijného odboru: 4320 (6.3.1) Všeobecné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: BSc.

Garant(i) a spolugaranti:

Faixová Zita, prof. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Číslo a názov študijného odboru: 4347 (6.3.8) Kynológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kottferová Jana, doc. MVDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK odporúča zmenu názvu 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: 196/2014-AK / #1090022

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Číslo a názov študijného odboru: 4347 (6.3.8) Kynológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kottferová Jana, doc. MVDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK odporúča zmenu názvu 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: 196/2014-AK / #1090033

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: trh a kvalita potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
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:

Turek Peter, Prof. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090032

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: trh a kvalita potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
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:

Turek Peter, Prof. MVDr. PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Jedna z publikácií vykazovaných za posledných 6 rokov bola vykázaná aj v inom ŠP a to

Bezpečnosť krmív a potravín1. stupeň. čo s tým?

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090037

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 4345 (6.3.11) Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondrašovič Miloslav, Prof. MVDr. CSc. (1947)
Toropila Michal, Prof. RNDr. CSc. (1953)
Venglovský Ján, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090036

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 4345 (6.3.11) Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondrašovič Miloslav, Prof. MVDr. CSc. (1947)
Toropila Michal, Prof. RNDr. CSc. (1953)
Venglovský Ján, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090035

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 4345 (6.3.11) Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondrašovič Miloslav, Prof. MVDr. CSc. (1947)
Toropila Michal, Prof. RNDr. CSc. (1953)
Venglovský Ján, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090034

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Číslo a názov študijného odboru: 4345 (6.3.11) Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ondrašovič Miloslav, Prof. MVDr. CSc. (1947)
Toropila Michal, Prof. RNDr. CSc. (1953)
Venglovský Ján, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1947 (po 31.8)

Odporúčania vysokej škole:
Medzi najvýznamnejšími výstupmi za 6 rokov je jeden výstup kategórie A uvedený dvakrát

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090041

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turek Peter, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nagy Jozef, Prof. MVDr. PhD. (1961)
Maľa Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
viď denná slov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090040

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turek Peter, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nagy Jozef, Prof. MVDr. PhD. (1961)
Maľa Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
viď denná slov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090039

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turek Peter, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nagy Jozef, Prof. MVDr. PhD. (1961)
Maľa Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
viď denná slov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090038

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Turek Peter, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nagy Jozef, Prof. MVDr. PhD. (1961)
Maľa Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Medzi najvýznamnejšími prácami sa uvádzajú 3 rovnaké výstupy ako medzi najvýznamnejšími za

posledných 6 rokov pri spojenom 1. a 2. stupni a aj výstup, ktorý už bol vykazovaný v jednom Bc a
jednom Mgr stupni iných 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: 196/2014-AK / #1090008

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: imunológia
Číslo a názov študijného odboru: 1515 (4.2.15) Imunológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Levkut Mikuláš, Prof. MVDr. DrSc. (1951)
Tkáčiková Ľudmila, Doc. MVDr. PhD. (1956)
Ševčíková Zuzana, Prof. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritéria sú splnené.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090007

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: imunológia
Číslo a názov študijného odboru: 1515 (4.2.15) Imunológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Levkut Mikuláš, Prof. MVDr. DrSc. (1951)
Tkáčiková Ľudmila, Doc. MVDr. PhD. (1956)
Ševčíková Zuzana, Prof. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritéria sú splnené.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090006

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: imunológia
Číslo a názov študijného odboru: 1515 (4.2.15) Imunológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Levkut Mikuláš, Prof. MVDr. DrSc. (1951)
Tkáčiková Ľudmila, Doc. MVDr. PhD. (1956)
Ševčíková Zuzana, Prof. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritéria sú splnené.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090005

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: imunológia
Číslo a názov študijného odboru: 1515 (4.2.15) Imunológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Levkut Mikuláš, Prof. MVDr. DrSc. (1951)
Tkáčiková Ľudmila, Doc. MVDr. PhD. (1956)
Ševčíková Zuzana, Prof. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritéria sú splnené.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090045

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: infekčné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mojžišová Jana, Prof. MVDr. PhD. (1963)
Levkutová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1954)
Ondrejková Anna, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090044

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: infekčné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mojžišová Jana, Prof. MVDr. PhD. (1963)
Levkutová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1954)
Ondrejková Anna, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090043

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: infekčné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mojžišová Jana, Prof. MVDr. PhD. (1963)
Levkutová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1954)
Ondrejková Anna, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090042

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: infekčné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mojžišová Jana, Prof. MVDr. PhD. (1963)
Levkutová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1954)
Ondrejková Anna, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090012

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1510 (4.2.7) Mikrobiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pilipčinec Emil, Prof. MVDr. PhD. (1955)
Bálent Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nemcová Radomíra, Doc. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP- A6 nedostatočné garantovanie ŠP (úmrtie spolugaranta 1 v čase posudzovania žiadosti).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090011

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1510 (4.2.7) Mikrobiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pilipčinec Emil, Prof. MVDr. PhD. (1955)
Bálent Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nemcová Radomíra, Doc. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Nedostatočné garantovanie (úmrtie spolugaranta 1 v čase posudzovania žiadosti).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090010

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1510 (4.2.7) Mikrobiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pilipčinec Emil, Prof. MVDr. PhD. (1955)
Bálent Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nemcová Radomíra, Doc. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Nedostatočné garantovanie (úmrtie spolugaranta 1 v čase posudzovania žiadosti).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090009

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: mikrobiológia
Číslo a názov študijného odboru: 1510 (4.2.7) Mikrobiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pilipčinec Emil, Prof. MVDr. PhD. (1955)
Bálent Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Nemcová Radomíra, Doc. MVDr. PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Nedostatočné garantovanie (úmrtie spolugaranta 1 v čase posudzovania žiadosti).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090016

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: neurovedy
Číslo a názov študijného odboru: 5175 (4.2.16) Neurovedy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cigánková Viera, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Revajová Viera, Doc. MVDr. PhD. (1960)
Kostecká Zuzana, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 - V súčasnosti výsledky jednej z navrhovaných spolugarantiek nezaručujú požadovanú

odbornú kvalitu. Je tu však predpoklad v dohľadnej dobe tento nedostatok odstrániť. Odporúčanie:
vzhľadom na dostok kvalitných pracovníkov zvážiť návrhy vhodných spolugarantov.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090015

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: neurovedy
Číslo a názov študijného odboru: 5175 (4.2.16) Neurovedy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cigánková Viera, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Revajová Viera, Doc. MVDr. PhD. (1960)
Kostecká Zuzana, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 - V súčasnosti výsledky jednej z navrhovaných spolugarantiek nezaručujú požadovanú

odbornú kvalitu. Je tu však predpoklad v dohľadnej dobe tento nedostatok odstrániť. Odporúčanie:
vzhľadom na dostok kvalitných pracovníkov zvážiť návrhy vhodných spolugarantov.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090014

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: neurovedy
Číslo a názov študijného odboru: 5175 (4.2.16) Neurovedy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cigánková Viera, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Revajová Viera, Doc. MVDr. PhD. (1960)
Kostecká Zuzana, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 - V súčasnosti výsledky jednej z navrhovaných spolugarantiek nezaručujú požadovanú

odbornú kvalitu. Je tu však predpoklad v dohľadnej dobe tento nedostatok odstrániť. Odporúčanie:
vzhľadom na dostok kvalitných pracovníkov zvážiť návrhy vhodných spolugarantov.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090013

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: neurovedy
Číslo a názov študijného odboru: 5175 (4.2.16) Neurovedy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cigánková Viera, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Revajová Viera, Doc. MVDr. PhD. (1960)
Kostecká Zuzana, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 - V súčasnosti výsledky jednej z navrhovaných spolugarantiek nezaručujú požadovanú

odbornú kvalitu. Je tu však predpoklad v dohľadnej dobe tento nedostatok odstrániť. Odporúčanie:
vzhľadom na dostatok kvalitných pracovníkov zvážiť návrhy vhodných spolugarantov.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090049

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: parazitárne choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Letková Valéria, Prof. MVDr. PhD. (1946)
Goldová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Kočišová Alica, Doc. MVDr. PhD. (1962)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garantky 1946 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090048

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: parazitárne choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Letková Valéria, Prof. MVDr. PhD. (1946)
Goldová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Kočišová Alica, Doc. MVDr. PhD. (1962)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garantky 1946 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090047

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: parazitárne choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Letková Valéria, Prof. MVDr. PhD. (1946)
Goldová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Kočišová Alica, Doc. MVDr. PhD. (1962)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garantky 1946 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090046

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: parazitárne choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4322 (6.3.7) Infekčné a parazitárne choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Letková Valéria, Prof. MVDr. PhD. (1946)
Goldová Mária, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Kočišová Alica, Doc. MVDr. PhD. (1962)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garantky 1946 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090053

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4323 (6.3.9) Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lenhardt Ľudovít, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Korim Peter, Doc. MVDr. CSc. (1964)
Takáčová daniela, Doc. MVDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 • Publikačná aktivita v odbore Súdne a verejné veterinárske lekárstvo nezaručuje

rozvíjanie dostatočnej kvality do najbližšej komplexnej akreditácie. • Nie sú uvedené medzinárodné
projekty a nebola preukázaná dostatočná grantová úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre
príslušný výskum. KSP-A6 • Vedecký profil a výsledky spolugarantov neutvárajú dostačujúce
predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie (nie sú dostatočné výstupy
špičkovej medzinárodnej kvality).

Odporúčania vysokej škole:
Odporúča sa zvýšiť medzinárodne akceptovateľné publikovanie v príslušnom odbore.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090052

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4323 (6.3.9) Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lenhardt Ľudovít, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Korim Peter, Doc. MVDr. CSc. (1964)
Takáčová daniela, Doc. MVDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 • Publikačná aktivita v odbore Súdne a verejné veterinárske lekárstvo nezaručuje

rozvíjanie dostatočnej kvality do najbližšej komplexnej akreditácie. • Nie sú uvedené medzinárodné
projekty a nebola preukázaná dostatočná grantová úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre
príslušný výskum. KSP-A6 • Vedecký profil a výsledky spolugarantov neutvárajú dostačujúce
predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie (nie sú dostatočné výstupy
špičkovej medzinárodnej kvality).

Odporúčania vysokej škole:
Odporúča sa zvýšiť medzinárodne akceptovateľné publikovanie v príslušnom odbore.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090051

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4323 (6.3.9) Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lenhardt Ľudovít, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Korim Peter, Doc. MVDr. CSc. (1964)
Takáčová daniela, Doc. MVDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 • Publikačná aktivita v odbore Súdne a verejné veterinárske lekárstvo nezaručuje

rozvíjanie dostatočnej kvality do najbližšej komplexnej akreditácie. • Nie sú uvedené medzinárodné
projekty a nebola preukázaná dostatočná grantová úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre
príslušný výskum. KSP-A6 • Vedecký profil a výsledky spolugarantov neutvárajú dostačujúce
predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie (nie sú dostatočné výstupy
špičkovej medzinárodnej kvality).

Odporúčania vysokej škole:
Odporúča sa zvýšiť medzinárodne akceptovateľné publikovanie v príslušnom odbore.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090050

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4323 (6.3.9) Súdne a verejné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lenhardt Ľudovít, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Korim Peter, Doc. MVDr. CSc. (1964)
Takáčová daniela, Doc. MVDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 • Publikačná aktivita v odbore Súdne a verejné veterinárske lekárstvo nezaručuje

rozvíjanie dostatočnej kvality do najbližšej komplexnej akreditácie. • Nie sú uvedené medzinárodné
projekty a nebola preukázaná dostatočná grantová úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre
príslušný výskum. KSP-A6 • Vedecký profil a výsledky spolugarantov neutvárajú dostačujúce
predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie (nie sú dostatočné výstupy
špičkovej medzinárodnej kvality).

Odporúčania vysokej škole:
Odporúča sa zvýšiť medzinárodne akceptovateľné publikovanie v príslušnom odbore.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090021

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

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: toxikológia
Číslo a názov študijného odboru: 5122 (7.1.18) Toxikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Legáth Jaroslav, Prof. MVDr. CSc. (1957)
Kovalkovičová Natália, Doc. MVDr. PhD. (1966)
Beňová Katarína, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nespĺňa minimálnu podmienku z kritéria. V oblastí výskumu 18., do ktorej

patrí študijný odbor toxikológia, dosiahla v komplexnej akreditácii hodnotenie C+, čo je nižšie ako
minimálne príspustne hodnotenie, t. j. B-.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090020

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

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: toxikológia
Číslo a názov študijného odboru: 5122 (7.1.18) Toxikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Legáth Jaroslav, Prof. MVDr. CSc. (1957)
Kovalkovičová Natália, Doc. MVDr. PhD. (1966)
Beňová Katarína, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nespĺňa minimálnu podmienku z kritéria. V oblastí výskumu 18., do ktorej

patrí študijný odbor toxikológia, dosiahla v komplexnej akreditácii hodnotenie C+, čo je nižšie ako
minimálne príspustne hodnotenie, t. j. B-.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090019

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

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: toxikológia
Číslo a názov študijného odboru: 5122 (7.1.18) Toxikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Legáth Jaroslav, Prof. MVDr. CSc. (1957)
Kovalkovičová Natália, Doc. MVDr. PhD. (1966)
Beňová Katarína, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nespĺňa minimálnu podmienku z kritéria. V oblastí výskumu 18., do ktorej

patrí študijný odbor toxikológia, dosiahla v komplexnej akreditácii hodnotenie C+, čo je nižšie ako
minimálne príspustne hodnotenie, t. j. B-.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090018

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

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: toxikológia
Číslo a názov študijného odboru: 5122 (7.1.18) Toxikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Legáth Jaroslav, Prof. MVDr. CSc. (1957)
Kovalkovičová Natália, Doc. MVDr. PhD. (1966)
Beňová Katarína, Doc. MVDr. PhD. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nespĺňa minimálnu podmienku z kritéria. V oblastí výskumu 18., do ktorej

patrí študijný odbor toxikológia, dosiahla v komplexnej akreditácii hodnotenie C+, čo je nižšie ako
minimálne príspustne hodnotenie, t. j. B-.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090057

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Číslo a názov študijného odboru: 4321 (6.3.5) Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ledecký Valent, Prof. MVDr. CSc. (1950)
Trbolová Alexandra, Doc. MVDr. PhD. (1962)
Capík Igor, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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: 196/2014-AK / #1090056

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Číslo a názov študijného odboru: 4321 (6.3.5) Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ledecký Valent, Prof. MVDr. CSc. (1950)
Trbolová Alexandra, Doc. MVDr. PhD. (1962)
Capík Igor, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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: 196/2014-AK / #1090055

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Číslo a názov študijného odboru: 4321 (6.3.5) Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ledecký Valent, Prof. MVDr. CSc. (1950)
Trbolová Alexandra, Doc. MVDr. PhD. (1962)
Capík Igor, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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: 196/2014-AK / #1090054

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Číslo a názov študijného odboru: 4321 (6.3.5) Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ledecký Valent, Prof. MVDr. CSc. (1950)
Trbolová Alexandra, Doc. MVDr. PhD. (1962)
Capík Igor, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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: 196/2014-AK / #1090061

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna morfológia a fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 4309 (6.3.3) Veterinárna morfológia a fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Faixová Zita, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Šivíková Katarína, Prof. RNDr. PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090060

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna morfológia a fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 4309 (6.3.3) Veterinárna morfológia a fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Faixová Zita, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Šivíková Katarína, Prof. RNDr. PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090059

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna morfológia a fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 4309 (6.3.3) Veterinárna morfológia a fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Faixová Zita, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Šivíková Katarína, Prof. RNDr. PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090058

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárna morfológia a fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 4309 (6.3.3) Veterinárna morfológia a fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Danko Ján, Prof. MVDr. PhD. (1951)
Faixová Zita, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Šivíková Katarína, Prof. RNDr. PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090065

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Číslo a názov študijného odboru: 4305 (6.3.6) Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Valocký Igor, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Novotný František, Doc. MVDr. PhD (1959)
Macák Vladimír, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090064

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Číslo a názov študijného odboru: 4305 (6.3.6) Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Valocký Igor, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Novotný František, Doc. MVDr. PhD (1959)
Macák Vladimír, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090063

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Číslo a názov študijného odboru: 4305 (6.3.6) Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Valocký Igor, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Novotný František, Doc. MVDr. PhD (1959)
Macák Vladimír, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090062

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Číslo a názov študijného odboru: 4305 (6.3.6) Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Valocký Igor, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Novotný František, Doc. MVDr. PhD (1959)
Macák Vladimír, Doc. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090004

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1511 (4.2.13) Virológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pistl Juraj, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Bhide Manghesh, doc. MVDr. PhD. (1975)
Ondrejka Róbert, Doc. MVDr. PhD. (1948)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia spolugaranta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090003

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1511 (4.2.13) Virológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pistl Juraj, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Bhide Manghesh, doc. MvDr. PhD. (1975)
Ondrejka Róbert, Doc. MVDr. PhD. (1948)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia spolugaranta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090002

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1511 (4.2.13) Virológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pistl Juraj, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Bhide Mangheshi, doc. MvDr. PhD. (1975)
Ondrejka Róbert, doc. MVDr. PhD. (1948)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia spolugaranta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090001

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: virológia
Číslo a názov študijného odboru: 1511 (4.2.13) Virológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pistl Juraj, Prof. MVDr. PhD. (1953)
Bhide Manghesh, doc. MVDr., PhD. (1975)
Ondrejka Róbert, doc. MVDr. PhD. (1948)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia spolugaranta 1948 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090069

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4314 (6.3.4) Vnútorné choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mudroň Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Kováč Gabriel, Prof. MVDr. DrSc. (1947)
Reichel Peter, Prof. MVDr. CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A6 - skvalitniť vedeckú a publikčnú činnosť garanta a spolugarantov, zabezpečujúcich ŠP.

Vedecký profil a výsledky garanta a jedného zo spolugarantov nie sú na takej úrovni, aby dokázali
plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu na 3. stupni štúdia (nepostačujúce výstupy na
úrovni špičkovej medzinárodnej kvality počas posledných 6 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: 196/2014-AK / #1090068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4314 (6.3.4) Vnútorné choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mudroň Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Kováč Gabriel, Prof. MVDr. DrSc. (1947)
Reichel Peter, Prof. MVDr. CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A6 - skvalitniť vedeckú a publikčnú činnosť garanta a spolugarantov, zabezpečujúcich ŠP.

Vedecký profil a výsledky garanta a jedného zo spolugarantov nie sú na takej úrovni, aby dokázali
plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu na 3. stupni štúdia (nepostačujúce výstupy na
úrovni špičkovej medzinárodnej kvality počas posledných 6 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: 196/2014-AK / #1090067

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4314 (6.3.4) Vnútorné choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mudroň Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Kováč Gabriel, Prof. MVDr. DrSc. (1947)
Reichel Peter, Prof. MVDr. CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A6 - skvalitniť vedeckú a publikčnú činnosť garanta a spolugarantov, zabezpečujúcich ŠP.

Vedecký profil a výsledky garanta a jedného zo spolugarantov nie sú na takej úrovni, aby dokázali
plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu na 3. stupni štúdia (nepostačujúce výstupy na
úrovni špičkovej medzinárodnej kvality počas posledných 6 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: 196/2014-AK / #1090066

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby zvierat
Číslo a názov študijného odboru: 4314 (6.3.4) Vnútorné choroby zvierat
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mudroň Pavol, Prof. MVDr. PhD. (1962)
Kováč Gabriel, Prof. MVDr. DrSc. (1947)
Reichel Peter, Prof. MVDr. CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-A6 - skvalitniť vedeckú a publikčnú činnosť garanta a spolugarantov, zabezpečujúcich ŠP.

Vedecký profil a výsledky garanta a jedného zo spolugarantov nie sú na takej úrovni, aby dokázali
plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu na 3. stupni štúdia (nepostačujúce výstupy na
úrovni špičkovej medzinárodnej kvality počas posledných 6 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: 196/2014-AK / #1090073

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: výživa zvierat a dietetika
Číslo a názov študijného odboru: 4341 (6.3.10) Výživa zvierat a dietetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajda Vladimír, Prof. MVDr. PhD. (1948)
Naď Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1954)
Nagy Oskar, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - Vedecký profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie

spôsobilosti pre 3. stupeň štúdia do najbližšej komplexnej akreditácie (nepostačujúce výstupy na úrovni
špičkovej medzinárodnej kvality hlavne počas posledných 6 rokov). - Limitujúci je aj vek garanta.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090072

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: výživa zvierat a dietetika
Číslo a názov študijného odboru: 4341 (6.3.10) Výživa zvierat a dietetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajda Vladimír, Prof. MVDr. PhD. (1948)
Naď Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1954)
Nagy oskar, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - Vedecký profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie

spôsobilosti pre 3. stupeň štúdia do najbližšej komplexnej akreditácie (nepostačujúce výstupy na úrovni
špičkovej medzinárodnej kvality hlavne počas posledných 6 rokov). - Limitujúci je aj vek garanta.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090071

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: výživa zvierat a dietetika
Číslo a názov študijného odboru: 4341 (6.3.10) Výživa zvierat a dietetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajda Vladimír, Prof. MVDr. PhD. (1948)
Naď Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1954)
Nagy Oskar, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - Vedecký profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie

spôsobilosti pre 3. stupeň štúdia do najbližšej komplexnej akreditácie (nepostačujúce výstupy na úrovni
špičkovej medzinárodnej kvality hlavne počas posledných 6 rokov). - Limitujúci je aj vek garanta.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090070

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: výživa zvierat a dietetika
Číslo a názov študijného odboru: 4341 (6.3.10) Výživa zvierat a dietetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vajda Vladimír, Prof. MVDr. PhD. (1948)
Naď Pavel, Doc. MVDr. PhD. (1954)
Nagy oskar, Doc. MVDr. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - Vedecký profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie

spôsobilosti pre 3. stupeň štúdia do najbližšej komplexnej akreditácie (nepostačujúce výstupy na úrovni
špičkovej medzinárodnej kvality hlavne počas posledných 6 rokov). - Limitujúci je aj vek garanta.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090017

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: farmácia
Číslo a názov študijného odboru: 5214 (7.3.1) Farmácia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rabišková Miloslava, Prof. PharmDr. CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Hodnotenie oblasti výskumu dosiahlo hodnotu C+. Pracovisko nepreukazuje výskum

na medzinárodnej úrovni a nedosahuje pri vyhodnotení uspokojivé výsledky. KSP-A6 Nedostatočná
kvalita publikačných výstupov. Za posledných 5 rokov garantka nevykazuje žiadne publikácie v
kategórii A a B.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090026

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: hygiena potravín
Číslo a názov študijného odboru: 4332 (6.3.2) Hygiena potravín
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MVDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Máté Dionýz, prof. MVDr. 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: 196/2014-AK / #1090031

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: všeobecné veterinárske lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4320 (6.3.1) Všeobecné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MVDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Dianovský Ján, Prof. MVDr. PhD. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (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: 196/2014-AK / #1090030

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (708000000)

Fakulta:

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 20. Veterinárske vedy

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

Názov študijného programu: všeobecné veterinárske lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4320 (6.3.1) Všeobecné veterinárske lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MVDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Dianovský Ján, Prof. MVDr. PhD. (1949)

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

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

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


