Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020098

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020097

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šulek Rastislav, doc. Mgr. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020100

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Hajdúchová Iveta, prof. Ing. PhD. (1958)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020099

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment prírodných zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Hajdúchová Iveta, prof. Ing. PhD. (1958)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020032

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn nábytku a interiéru
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Marián Ihring, doc., Mgr. art., ArtD. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020041

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Volyně, ČR a sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevené stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
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 s polugaranti:
Rohanová Alena, doc. Ing., PhD. (1953 do konca augusta)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020040

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevené stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
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 s polugaranti:
Štefko Jozef, prof. Ing. CSc. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020039

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevené stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
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 s polugaranti:
Štefko Jozef, prof. Ing. CSc. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020036

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Drábek Josef, doc. Ing. CSc. (1959)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020035

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Drábek Josef, doc. Ing. CSc. (1959)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020043

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
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 s polugaranti:
Sedliačik Ján, prof. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020042

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
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 s polugaranti:
Sedliačik Ján, prof. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020066

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

23. Bezpečnostné služby

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kačíková Danica, doc. RNDr., PhD. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020065

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

23. Bezpečnostné služby

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kačíková Danica, doc. RNDr., PhD. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020045

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: spracovanie dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
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 s polugaranti:
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020044

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: spracovanie dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
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 s polugaranti:
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020047

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: tvorba a konštrukcia nábytku
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
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 s polugaranti:
Kúdela Jozef, prof., Ing., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020046

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: tvorba a konštrukcia nábytku
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
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 s polugaranti:
Kúdela Jozef, prof., Ing., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020053

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020052

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. (1955)
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 do najbližšej komplexnej akreditácie pre 2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni
špičkovej medzinárodnej kvality).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020051

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevené stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Štefko Jozef, prof. Ing. PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020050

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: drevené stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Štefko Jozef, prof. Ing. PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020038

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Šupín Mikuláš, Dr. h. c. prof. Ing. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020037

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Šupín Mikuláš, Dr. h. c. prof. Ing. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020055

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Sedliačik Ján, prof. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020054

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment drevárskej a nábytkárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Sedliačik Ján, prof. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020056

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Production and Utilisation of Wood Products (Produkcia a využívanie
výrobkov z dreva)
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Čunderlík, Igor, prof. Ing. CSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť celý text uvedený v zátvorke.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020068

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

23. Bezpečnostné služby

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kačíková Danica, doc. RNDr., PhD. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020067

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

23. Bezpečnostné služby

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kačíková Danica, doc. RNDr., PhD. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020049

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: tvorba a konštrukcia nábytku
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kúdela Jozef, prof., Ing., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020048

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: tvorba a konštrukcia nábytku
Číslo a názov študijného odboru: 3331 (5.2.42) Drevárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kúdela Jozef, prof., Ing., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020034

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn nábytku a interiéru
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Veselovský Juraj, prof. Ing. CSc. (1951)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP B2 - nesplnené študijný program nie je koncipovaný na poskytnutie vzdelania v anglickom
jazyku (ILP, študijný plán)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020033

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

4. Umenie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: dizajn nábytku a interiéru
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
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. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Veselovský Juraj, prof. Ing. CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020058

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Štefko Jozef, prof. Ing. CSc. (1962)
Kúdela Jozef, prof. Ing. CSc. (1954)
Joščák Pavol, doc. Ing. CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020057

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Číslo a názov študijného odboru: 3339 (5.2.45) Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Štefko Jozef, prof. Ing. CSc. (1962)
Kúdela Jozef, prof. Ing. CSc. (1954)
Joščák Pavol, doc. Ing. CSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020070

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

23. Bezpečnostné služby

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kačík František, prof. RNDr., PhD. (1958)
Danihelová Anna, doc. RNDr., PhD. (1954)
Kačíková Danica, doc. RNDr., PhD. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020069

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

23. Bezpečnostné služby

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 9241 (8.3.6) Záchranné služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kačík František, prof. RNDr., PhD. (1958)
Danihelová Anna, doc. RNDr., PhD. (1954)
Kačíková Danica, doc. RNDr., PhD. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020064

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: štruktúra a vlastnosti dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3338 (5.2.44) Štruktúra a vlastnosti dreva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čunderlík Igor, prof. Ing. CSc. (1949)
Babiak Marián, prof. D.h.c. PhD. (1948)
Geffert Anton, doc. Ing. CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020063

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: štruktúra a vlastnosti dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3338 (5.2.44) Štruktúra a vlastnosti dreva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čunderlík Igor, prof. Ing. CSc. (1949)
Babiak Marián, prof. D.h.c. PhD. (1948)
Geffert Anton, doc. Ing. CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020062

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: štruktúra a vlastnosti dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3338 (5.2.44) Štruktúra a vlastnosti dreva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čunderlík Igor, prof. Ing. CSc. (1949)
Babiak Marián, prof. D.h.c. PhD. (1948)
Geffert Anton, doc. Ing. CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1948 (do konca augusta).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020061

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: štruktúra a vlastnosti dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3338 (5.2.44) Štruktúra a vlastnosti dreva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čunderlík Igor, prof. Ing. CSc. (1949)
Babiak Marián, prof. D.h.c. PhD. (1948)
Geffert Anton, doc. Ing. CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1948 (do konca augusta).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020060

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia spracovania dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3301 (5.2.43) Technológia spracovania dreva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. (1955)
Klement Ivan, doc. Ing., CSc. (1966)
Reinprecht Ladislav, prof. Ing. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020059

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Drevárska fakulta (705020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

17. Inžinierstvo a technológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia spracovania dreva
Číslo a názov študijného odboru: 3301 (5.2.43) Technológia spracovania dreva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. (1955)
Klement Ivan, doc. Ing., CSc. (1966)
Reinprecht Ladislav, prof. Ing. CSc. (1953)
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 do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni
špičkovej medzinárodnej kvality).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020071

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekológia a ochrana biodiverzity
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Stašiov Slavomír, prof., Ing., PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP A3 - znížiť podiel odborných asistentov pri zabezpečovaní predmetov jadra.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020072

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Samešová Dagmar, prof., Ing., PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020074

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálny manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Miklós László, Dr.h.c., Prof., RNDr., DrSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020073

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálny manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Miklós László, Dr.h.c., Prof., RNDr., DrSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020076

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana a využívanie krajiny
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kunca Vladimír, doc. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020075

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana a využívanie krajiny
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kunca Vladimír, doc. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020077

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekológia a ochrana biodiverzity
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáper Ján, Prof., RNDr., CSc. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP A3 - znížiť podiel odborných asistentov pri zabezpečovaní predmetov jadra.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020078

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Samešová Dagmar, prof., Ing., PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020080

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálny manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Miklós László, Dr.h.c., Prof., RNDr., DrSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020079

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálny manažment
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Miklós László, Dr.h.c., Prof., RNDr., DrSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020082

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana a využívanie krajiny
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Benčať Tibor, prof., Ing., CSc. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020081

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana a využívanie krajiny
Číslo a názov študijného odboru: 1626 (4.3.1) Ochrana a využívanie krajiny
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Benčať Tibor, prof., Ing., CSc. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020084

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekológia a ochrana biodiverzity
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáper Ján, prof. RNDr. CSc. (1957)
Stašiov Slavomír, prof. Ing. PhD. (1969)
Vladimír Kubovčík, doc. Ing. PhD. (1975)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020083

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekológia a ochrana biodiverzity
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáper Ján, prof. RNDr. CSc. (1957)
Stašiov Slavomír, prof. Ing. PhD. (1969)
Vladimír Kubovčík, doc. Ing. PhD. (1975)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020086

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Samešová Dagmar, prof., Ing., PhD. (1956)
Schwarz Marián, doc., Ing., CSc. (1962)
Kočík Karol, doc., Ing., CSc. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020085

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta ekológie a environmentalistiky (705030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

10. Environmentalistika a ekológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: environmentálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Samešová Dagmar, prof., Ing., PhD. (1956)
Schwarz Marián, doc., Ing., CSc. (1962)
Kočík Karol, doc., Ing., CSc. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020090

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
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 s polugaranti:
Černecký Jozef, doc. Ing. CSc. (1959)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020089

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Černecký Jozef, doc. Ing. CSc. (1959)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020088

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobná technika a manažment výrobných procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
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 s polugaranti:
Javorek Ľubomír, doc., Ing., CSc. (1956)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020087

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobná technika a manažment výrobných procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Javorek Ľubomír, doc., Ing., CSc. (1956)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020094

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Víglaský Jozef, prof., Ing., CSc. (1948)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020093

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 4112 (5.2.46) Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Víglaský Jozef, prof., Ing., CSc. (1948)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1948 (po začiatku septembra).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020092

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Barcík Štefan, prof., Ing., CSc. (1957)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020091

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Barcík Štefan, prof., Ing., CSc. (1957)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Nevyžaduje sa, (NEUVEDENY ROK)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020096

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Barcík Štefan, prof., Ing., CSc. (1957)
Javorek Ľubomír, doc., Ing., CSc. (1956)
Pivarčiová Elena (po 1. Septembri), doc., Mgr., PhD. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020095

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky (705040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Barcík Štefan, prof., Ing., CSc. (1957)
Javorek Ľubomír, doc., Ing., CSc. (1956)
Pivarčiová Elena (po 1. Septembri), doc., Mgr., PhD. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020006

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4168 (6.2.6) Poľovníctvo
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 s polugaranti:
Kropil Rudolf, prof., Ing., CSc. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020005

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4168 (6.2.6) Poľovníctvo
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 s polugaranti:
Kropil Rudolf, prof., Ing., CSc. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020002

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: arboristika a komunálne lesníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kmeť Jaroslav, Doc., Ing., PhD. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020001

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: arboristika a komunálne lesníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kmeť Jaroslav, Doc., Ing., PhD. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020004

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jaloviar Peter, doc. Ing. PhD. (1970)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020003

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jaloviar Peter, doc. Ing. PhD. (1970)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020008

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: adaptívne lesníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Saniga Milan, Prof. Ing. DrSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020007

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: adaptívne lesníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Saniga Milan, Prof. Ing. DrSc. (1951)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020015

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4168 (6.2.6) Poľovníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kropil Rudolf, prof., Ing., CSc. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020014

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4168 (6.2.6) Poľovníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kropil Rudolf, prof., Ing., CSc. (1964)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020009

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekológia lesa
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing. CSc. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020010

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Tuček Ján, prof. Ing. PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020012

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícke technológie
Číslo a názov študijného odboru: 4192 (6.2.7) Lesnícke technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Messingerová Valéria, Prof., Ing., CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020011

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícke technológie
Číslo a názov študijného odboru: 4192 (6.2.7) Lesnícke technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Messingerová Valéria, Prof., Ing., CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020013

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesníctvo a manažment zveri
Číslo a názov študijného odboru: 4219 (6.2.1) Lesníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Pichler Viliam, Prof. Dr. Ing. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020017

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: adaptívne lesníctvo a manažment zveri
Číslo a názov študijného odboru: 4107 (6.2.2) Pestovanie lesa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Paule Ladislav, Prof., Ing., PhD. (1947)
Ďurkovič Jaroslav, Doc., Mgr., Dr. (1969)
Šálka Jaroslav, Doc., Dr., Ing. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020016

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: adaptívne lesníctvo a manažment zveri
Číslo a názov študijného odboru: 4107 (6.2.2) Pestovanie lesa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Paule Ladislav, Prof., Ing., PhD. (1947)
Ďurkovič Jaroslav, Doc., Mgr., Dr. (1969)
Šálka Jaroslav, Doc., Dr., Ing. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020031

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4168 (6.2.6) Poľovníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kropil Rudolf, prof., Ing., CSc. (1964)
Garaj Peter, prof., Ing., CSc. (1951)
Rajský Dušan, doc. MVDr. PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020030

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 4168 (6.2.6) Poľovníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kropil Rudolf, prof., Ing., CSc. (1964)
Garaj Peter, prof., Ing., CSc. (1951)
Rajský Dušan, doc. MVDr. PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia spolugaranta 1950 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020019

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekosystémové služby lesov
Číslo a názov študijného odboru: 4193 (6.2.8) Ekosystémové služby lesov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Pichler Viliam, Prof. Dr. Ing. (1968)
Škvarenina Jaroslav, Prof., Ing., CSc. (1953)
Holécy Ján, Prof., Ing., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020018

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekosystémové služby lesov
Číslo a názov študijného odboru: 4193 (6.2.8) Ekosystémové služby lesov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Pichler Viliam, Prof. Dr. Ing. (1968)
Škvarenina Jaroslav, Prof., Ing., CSc. (1963)
Holécy Ján, Prof., Ing., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020021

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: hospodárska úprava lesov
Číslo a názov študijného odboru: 4108 (6.2.3) Hospodárska úprava lesov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Scheer Ľubomír, prof. Ing. CSc. (1956)
Fabrika Marek, doc. Ing. PhD. (1971)
Merganič Ján, doc. Ing. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020020

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: hospodárska úprava lesov
Číslo a názov študijného odboru: 4108 (6.2.3) Hospodárska úprava lesov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Scheer Ľubomír, prof. Ing. CSc. (1956)
Fabrika Marek, doc. Ing. PhD. (1971)
Merganič Ján, doc. Ing. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020025

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícka fytológia
Číslo a názov študijného odboru: 4139 (6.2.4) Lesnícka fytológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. (1961)
Kmeť Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1957)
Ujházy Karol, doc. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020024

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícka fytológia
Číslo a názov študijného odboru: 4139 (6.2.4) Lesnícka fytológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. (1961)
Kmeť Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1957)
Ujházy Karol, doc. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020023

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícka fytológia
Číslo a názov študijného odboru: 4139 (6.2.4) Lesnícka fytológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. (1961)
Kmeť Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1957)
Ujházy Karol, doc. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020022

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícka fytológia
Číslo a názov študijného odboru: 4139 (6.2.4) Lesnícka fytológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gömöry Dušan, prof. Ing. DrSc. (1961)
Kmeť Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1957)
Ujházy Karol, doc. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020027

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícke technológie
Číslo a názov študijného odboru: 4192 (6.2.7) Lesnícke technológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Messingerová Valéria, Prof., Ing., CSc. (1956)
Jakubis Matúš, Prof., Ing., CSc. (1953)
Štollmann Vladimír, Doc., Ing., CSc., PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020026

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: lesnícke technológie
Číslo a názov študijného odboru: 4192 (6.2.7) Lesnícke technológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Messingerová Valéria, Prof., Ing., CSc. (1956)
Jakubis Matúš, Prof., Ing., CSc. (1953)
Štollmann Vladimír, Doc., Ing., CSc., PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020029

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pestovanie a ochrana lesa
Číslo a názov študijného odboru: 4107 (6.2.2) Pestovanie lesa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Saniga Milan, Prof., Ing., DrSc. (1951)
Jaloviar Peter, Doc., Ing., PhD. (1970)
Kucbel Stanislav, Doc. Ing. PhD. (1976)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti:

179/2014-AK / #1020028

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Technická univerzita vo Zvolene (705000000)

Fakulta:

Lesnícka fakulta (705010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

19. Poľnohospodárske a lesnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pestovanie a ochrana lesa
Číslo a názov študijného odboru: 4107 (6.2.2) Pestovanie lesa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Saniga Milan, Prof., Ing., DrSc. (1951)
Jaloviar Peter, Doc., Ing., PhD. (1970)
Kucbel Stanislav, Doc. Ing. PhD. (1976)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

