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

182/2014-AK / #1050399

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: investičné plánovanie v priemyselnom podniku
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: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Špirková Daniela, Doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050398

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: investičné plánovanie v priemyselnom podniku
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:
Špirková Daniela, Doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050391

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050390

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
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:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050400

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: odvetvové ekonomiky a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Jílek Josef, Prof.Ing., CSc. (1957)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 garant nemá publikačné výstupy z odboru, ani z príbuznéhio odboru, spolugaranti
vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú dostatočnú kvalitu ŠP
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:

182/2014-AK / #1050393

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
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:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050392

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
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:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050404

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: odvetvové ekonomiky a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
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:
Jílek Josef, Prof.Ing., CSc. (1957)
Špirková Daniela, Doc. Ing. PhD. (1961)
Zatrochová Monika, Doc. Ing. PhD. (1975)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 garant nemá publikačné výstupy z odboru, ani z príbuznéhio odboru, spolugaranti
vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú dostatočnú kvalitu ŠP
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:

182/2014-AK / #1050403

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: odvetvové ekonomiky a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
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:
Jílek Josef, Prof.Ing., CSc. (1957)
Špirková Daniela, Doc. Ing. PhD. (1961)
Zatrochová Monika, Doc. Ing. PhD. (1975)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 garant nemá publikačné výstupy z odboru, ani z príbuznéhio odboru, spolugaranti
vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú dostatočnú kvalitu ŠP
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:

182/2014-AK / #1050402

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: odvetvové ekonomiky a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
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:
Jílek Josef, Prof.Ing., CSc. (1957)
Špirková Daniela, Doc. Ing. PhD. (1961)
Zatrochová Monika, Doc. Ing. PhD. (1975)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 garant nemá publikačné výstupy z odboru, ani z príbuznéhio odboru, spolugaranti
vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú dostatočnú kvalitu ŠP
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:

182/2014-AK / #1050401

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

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: odvetvové ekonomiky a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6259 (3.3.20) Odvetvové ekonomiky a manažment
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:
Jílek Josef, Prof.Ing., CSc. (1957)
Špirková Daniela, Doc. Ing. PhD. (1961)
Zatrochová Monika, Doc. Ing. PhD. (1975)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 garant nemá publikačné výstupy z odboru, ani z príbuznéhio odboru, spolugaranti
vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú dostatočnú kvalitu ŠP
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:

182/2014-AK / #1050397

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
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:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (1963)
Gažová Daniela, doc. Ing. arch., PhD. (1955)
Petríková, Dagmar, Doc. PhDr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A4 Z uvádzaných 7 školiteľov (príloha III.2) traja nie sú z toho istého, resp. príbuzného
študijného odboru, čo má vplyv na nerovnomerné rozloženie počtu záverečných prác pre garanta. KSPA6 Garant podľa údajov z podkladov garantuje študijný program aj inej vysokej škole a je vo vedúcej
pozícii na inej vysokej škole Nedostatočná publikačná činnosť spolugarantov ako aj ich účasť na
výskumných projektoch za posledných päť rokov.
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:

182/2014-AK / #1050396

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (1963)
Gažová Daniela, doc. Ing. arch., PhD. (1955)
Petríková, Dagmar, Doc. PhDr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A4 Z uvádzaných 7 školiteľov (príloha III.2) traja nie sú z toho istého, resp. príbuzného
študijného odboru, čo má vplyv na nerovnomerné rozloženie počtu záverečných prác pre garanta. KSPA6 Garant podľa údajov z podkladov garantuje študijný program aj inej vysokej škole a je vo vedúcej
pozícii na inej vysokej škole Nedostatočná publikačná činnosť spolugarantov ako aj ich účasť na
výskumných projektoch za posledných päť rokov.
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:

182/2014-AK / #1050395

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
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:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (1963)
Gažová Daniela, doc. Ing. arch., PhD. (1955)
Petríková, Dagmar, Doc. PhDr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 - V časti II.14 je uvedený počet profesorov a docentov pôsobiacich v ŠP 10 (2+8), v
prílohe III.1 sú predložené VPCH len piatich. Z toho jeden podľa VPCH (doc. Zajko) nepôsobí
vedecky ani pedagogicky v programe. KSP-A4 : • Garant programu vedie 8 resp. 9 PhD prác (v dennej
aj externej forme), popri ďalších 8 resp. 10 prác na 1. a 2.stupni . • V poslednom hodnotenom roku je
uvádzaných v prílohe III.3 spolu 31 doktorandov (13 denných + 18 externých), ktorých vedie 7
školiteľov (podľa zoznamu školiteľov III.2), Z toho traja nie sú zo študijného, resp. príbuzných odborov.
• V časti II.23 sú v zozname vedúcich záverečných prác uvedení ďalší dvaja školitelia (doc. Lubyová,
Ing. Nemcová), ktorí nie sú v zozname školiteľov (príloha III.2) a nemajú dodané ani VPCH. Ak sa jedná
o avizovaných pracovníkov (komentár II.24) zo školiaceho pracoviska PU SAV a školia aj na STU v
danom programe, boli potrebné aj ich VPCH. Uvádzaný 100% úväzok predpokladám, že nie je na STU
(nie sú v zozname pre hodnotenie oblasti výskumu). • Komentár II.24 „Študijný program sa uskutočňuje
na školiacom pracovisku UM STU a školiacom pracovisku PU SAV, preto školiteľmi sú aj pracovníci
tohto pracoviska v 100% úväzku“ – vyznieva, ako keby išlo o spoločný študijný program, ale podľa
I.17 tomu tak nie je. KSP-A6- spĺňa čiastočne (spolugaranti) • Garant - asi len omylom má garant v spise
uvedené, že garantuje program na inej VŠ aj že je vo vedúcej pozícii na inej vysokej škole (v
žiadostiach na 1. a 2. stupeň to nemá) • Prvý spolugarant (mim.prof.) - .) - vo VPCH má uvedený len
jeden projekt za posledných 6 rokov (z roku 2008), nemá ani jeden záznam vo WOS, SCOPUS a podľa
VPCH nie sú dokladované ani iné výstupy v kat.A., ohlasy len po jednom • Druhý spolugarant – rok
narodenia 1949, vo VPCH pri najvýznamnejších publikáciách má uvedené len po jednej citácii.

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:

182/2014-AK / #1050394

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priestorové plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3514 (5.1.2) Priestorové plánovanie
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:
FINKA, Maroš, Prof.Ing.arch., PhD. (1963)
Gažová Daniela, doc. Ing. arch., PhD. (1955)
Petríková, Dagmar, Doc. PhDr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 - V časti II.14 je uvedený počet profesorov a docentov pôsobiacich v ŠP 10 (2+8), v
prílohe III.1 sú predložené VPCH len piatich. Z toho jeden podľa VPCH (doc. Zajko) nepôsobí
vedecky ani pedagogicky v programe. KSP-A4 : • Garant programu vedie 8 resp. 9 PhD prác (v dennej
aj externej forme), popri ďalších 8 resp. 10 prác na 1. a 2.stupni . • V poslednom hodnotenom roku je
uvádzaných v prílohe III.3 spolu 31 doktorandov (13 denných + 18 externých), ktorých vedie 7
školiteľov (podľa zoznamu školiteľov III.2), Z toho traja nie sú zo študijného, resp. príbuzných odborov.
• V časti II.23 sú v zozname vedúcich záverečných prác uvedení ďalší dvaja školitelia (doc. Lubyová,
Ing. Nemcová), ktorí nie sú v zozname školiteľov (príloha III.2) a nemajú dodané ani VPCH. Ak sa jedná
o avizovaných pracovníkov (komentár II.24) zo školiaceho pracoviska PU SAV a školia aj na STU v
danom programe, boli potrebné aj ich VPCH. Uvádzaný 100% úväzok predpokladám, že nie je na STU
(nie sú v zozname pre hodnotenie oblasti výskumu). • Komentár II.24 „Študijný program sa uskutočňuje
na školiacom pracovisku UM STU a školiacom pracovisku PU SAV, preto školiteľmi sú aj pracovníci
tohto pracoviska v 100% úväzku“ – vyznieva, ako keby išlo o spoločný študijný program, ale podľa
I.17 tomu tak nie je. KSP-A6- spĺňa čiastočne (spolugaranti) • Garant - asi len omylom má garant v spise
uvedené, že garantuje program na inej VŠ aj že je vo vedúcej pozícii na inej vysokej škole (v
žiadostiach na 1. a 2. stupeň to nemá) • Prvý spolugarant (mim.prof.) - .) - vo VPCH má uvedený len
jeden projekt za posledných 6 rokov (z roku 2008), nemá ani jeden záznam vo WOS, SCOPUS a podľa
VPCH nie sú dokladované ani iné výstupy v kat.A., ohlasy len po jednom • Druhý spolugarant – rok
narodenia 1949, vo VPCH pri najvýznamnejších publikáciách má uvedené len po jednej citácii.

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:

182/2014-AK / #1050296

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra a urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Vodrážka Peter, Prof. Ing. arch. PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050295

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra a urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Vodrážka Peter, Prof. Ing. arch. PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050289

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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
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 jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Paliatka Peter, prof. akad. soch. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050317

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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: krajinná a záhradná architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 4121 (6.1.17) Krajinná a záhradná architektúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Belčáková Ingrid, Doc., RNDr., PhD (1963)
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:

182/2014-AK / #1050298

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing. arch.
Garant(i) a s polugaranti:
Keppl Julián, prof. Ing. arch., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050297

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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. arch.
Garant(i) a s polugaranti:
Keppl Julián, prof. Ing. arch., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050290

Typ žiadosti:

Existujúci štúdijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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
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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.
Garant(i) a s polugaranti:
Paliatka Peter, prof. akad. soch. (1952)
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:

182/2014-AK / #2419

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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. arch.
Garant(i) a s polugaranti:
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050308

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Špaček Robert, Prof. Ing. arch., CSc. (1952)
Keppl Julián, Prof. Ing. arch., PhD. (1950)
Šimkovič Vladimír, Doc. Ing. arch.. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050307

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Špaček Robert, Prof. Ing. arch., CSc. (1952)
Keppl Julián, Prof. Ing. arch., PhD. (1950)
Šimkovič Vladimír, Doc. Ing. arch.. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050306

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Špaček Robert, Prof. Ing. arch., CSc. (1952)
Keppl Julián, Prof. Ing. arch., PhD. (1950)
Šimkovič Vladimír, Doc. Ing. arch.. PhD. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050305

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Špaček Robert, Prof. Ing. arch., CSc. (1952)
Keppl Julián, Prof. Ing. arch., PhD. (1950)
Šimkovič Vladimír, Doc. Ing. arch.. PhD. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050294

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
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: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Paliatka Peter, prof. akad. soch. (1952)
Humaj Peter, doc. akad. soch. (1952)
Kotrádyová Veronika, Ing., PhD. (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B1 Informačné listy predmetov študijnej časti doktorandského štúdia nie sú koncipované
pre štúdium v anglickom jazyku (študijná literatúra), sú mechanicky použité tie isté ako v slovenskej
mutácii štúdia.
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:

182/2014-AK / #1050293

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
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: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Paliatka Peter, prof. akad. soch. (1952)
Humaj Peter, doc. akad. soch. (1952)
Kotrádyová Veronika, 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:

182/2014-AK / #1050292

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
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: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Paliatka Peter, prof. akad. soch. (1952)
Humaj Peter, doc. akad. soch. (1952)
Kotrádyová Veronika, Ing., PhD. (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B1 Informačné listy predmetov študijnej časti doktorandského štúdia nie sú koncipované
pre štúdium v anglickom jazyku (študijná literatúra), sú mechanicky použité tie isté ako v slovenskej
mutácii štúdia.
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:

182/2014-AK / #1050291

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
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: ArtD.
Garant(i) a s polugaranti:
Paliatka Peter, prof. akad. soch. (1952)
Humaj Peter, doc. akad. soch. (1952)
Kotrádyová Veronika, 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:

182/2014-AK / #1050312

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: obnova architektonického dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD. (1956)
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD. (1959)
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr,. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A4 nesúlad vykazovania a plnenia: V II.21 sa uvádza 5 plánovaných školiteľov, v zozname
k VPCH (III.2) je ich 8? V II.19 sa uvádza, že ide o nadväzujúci program, ale v II.22, 23 nie sú uvedené
žiadne údaje. KSP-A6 Garant nezískal vlastný projekt za stanovené obdobie, spolugaranti nemajú
dostatočné publikačné výstupy za celeé obdobie (v prípade prvého spolugaranta ide len o jeden výstup
vo WOS/Scopus a druhého spolugaranta počet publikačných výstupov výstupov v kategórii A je nula.
Rovnako nedostatočné je aj jeho pedagogické pôsobenie v študijnom programe (II.23 neviedla za
posledné dva roky žiadneho doktoranda, pôsobí len v jednom výberom predmete). KSP-B1
Nedostatočné naplnenie obsahu študijného odboru. Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa
opisu) pokrývajúce „základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín
technických, prírodovedných, umeleckých, ekonomických a spoločenských“. Z 19 predmetov (okrem
predmetov dizertačná skúška a dizeratačná práca),16 predmetov je rovnakých vo všetkých štyroch
doktorandských programoch , v ktorých fakulta požiadala o akreditáciu. Len tri predmety sú so
zameraním na obsah programu, z toho 2 ako povinne-voliteľné a jeden ako výberový. KSP-B9
Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia nie sú dostačujúco selektívne. Jeden z troch špecifických
predmetov programu „interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva“ zaradený ako
výberový), podľa predložených požiadaviek (II.58) nemusí študent ani absolvovať, čo je vážny
nedostatok tohto študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050311

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: obnova architektonického dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD. (1956)
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD. (1959)
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr,. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A4 nesúlad vykazovania a plnenia: V II.21 sa uvádza 5 plánovaných školiteľov, v zozname
k VPCH (III.2) je ich 8? V II.19 sa uvádza, že ide o nadväzujúci program, ale v II.22, 23 nie sú uvedené
žiadne údaje. KSP-A6 Garant nezískal vlastný projekt za stanovené obdobie, spolugaranti nemajú
dostatočné publikačné výstupy za celeé obdobie (v prípade prvého spolugaranta ide len o jeden výstup
vo WOS/Scopus a druhého spolugaranta počet publikačných výstupov výstupov v kategórii A je nula.
Rovnako nedostatočné je aj jeho pedagogické pôsobenie v študijnom programe (II.23 neviedla za
posledné dva roky žiadneho doktoranda, pôsobí len v jednom výberom predmete). KSP-B1
Nedostatočné naplnenie obsahu študijného odboru. Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa
opisu) pokrývajúce „základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín
technických, prírodovedných, umeleckých, ekonomických a spoločenských“. Z 19 predmetov (okrem
predmetov dizertačná skúška a dizeratačná práca),16 predmetov je rovnakých vo všetkých štyroch
doktorandských programoch , v ktorých fakulta požiadala o akreditáciu. Len tri predmety sú so
zameraním na obsah programu, z toho 2 ako povinne-voliteľné a jeden ako výberový. KSP-B9
Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia nie sú dostačujúco selektívne. Jeden z troch špecifických
predmetov programu „interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva“ zaradený ako
výberový), podľa predložených požiadaviek (II.58) nemusí študent ani absolvovať, čo je vážny
nedostatok tohto študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050310

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: obnova architektonického dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD. (1956)
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD. (1959)
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr,. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A4 nesúlad vykazovania a plnenia: V II.21 sa uvádza 5 plánovaných školiteľov, v zozname
k VPCH (III.2) je ich 8? V II.19 sa uvádza, že ide o nadväzujúci program, ale v II.22, 23 nie sú uvedené
žiadne údaje. KSP-A6 Garant nezískal vlastný projekt za stanovené obdobie, spolugaranti nemajú
dostatočné publikačné výstupy za celeé obdobie (v prípade prvého spolugaranta ide len o jeden výstup
vo WOS/Scopus a druhého spolugaranta počet publikačných výstupov výstupov v kategórii A je nula.
Rovnako nedostatočné je aj jeho pedagogické pôsobenie v študijnom programe (II.23 neviedla za
posledné dva roky žiadneho doktoranda, pôsobí len v jednom výberom predmete). KSP-B1
Nedostatočné naplnenie obsahu študijného odboru. Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa
opisu) pokrývajúce „základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín
technických, prírodovedných, umeleckých, ekonomických a spoločenských“. Z 19 predmetov (okrem
predmetov dizertačná skúška a dizeratačná práca),16 predmetov je rovnakých vo všetkých štyroch
doktorandských programoch , v ktorých fakulta požiadala o akreditáciu. Len tri predmety sú so
zameraním na obsah programu, z toho 2 ako povinne-voliteľné a jeden ako výberový. KSP-B9
Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia nie sú dostačujúco selektívne. Jeden z troch špecifických
predmetov programu „interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva“ zaradený ako
výberový), podľa predložených požiadaviek (II.58) nemusí študent ani absolvovať, čo je vážny
nedostatok tohto študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050309

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: obnova architektonického dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Gregor Pavel, prof. Ing. arch., PhD. (1956)
Gregorová Jana, doc. Ing. arch., PhD. (1959)
Kvasnicová Magdaléna, doc. PhDr,. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A4 nesúlad vykazovania a plnenia: V II.21 sa uvádza 5 plánovaných školiteľov, v zozname
k VPCH (III.2) je ich 8? V II.19 sa uvádza, že ide o nadväzujúci program, ale v II.22, 23 nie sú uvedené
žiadne údaje. KSP-A6 Garant nezískal vlastný projekt za stanovené obdobie, spolugaranti nemajú
dostatočné publikačné výstupy za celeé obdobie (v prípade prvého spolugaranta ide len o jeden výstup
vo WOS/Scopus a druhého spolugaranta počet publikačných výstupov výstupov v kategórii A je nula.
Rovnako nedostatočné je aj jeho pedagogické pôsobenie v študijnom programe (II.23 neviedla za
posledné dva roky žiadneho doktoranda, pôsobí len v jednom výberom predmete). KSP-B1
Nedostatočné naplnenie obsahu študijného odboru. Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa
opisu) pokrývajúce „základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín
technických, prírodovedných, umeleckých, ekonomických a spoločenských“. Z 19 predmetov (okrem
predmetov dizertačná skúška a dizeratačná práca),16 predmetov je rovnakých vo všetkých štyroch
doktorandských programoch , v ktorých fakulta požiadala o akreditáciu. Len tri predmety sú so
zameraním na obsah programu, z toho 2 ako povinne-voliteľné a jeden ako výberový. KSP-B9
Požiadavky na úspešné absolvovanie štúdia nie sú dostačujúco selektívne. Jeden z troch špecifických
predmetov programu „interdisciplinárne aspekty obnovy architektonického dedičstva“ zaradený ako
výberový), podľa predložených požiadaviek (II.58) nemusí študent ani absolvovať, čo je vážny
nedostatok tohto študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050304

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Moravčíková Henrieta, doc. Dr. Ing. arch. (1963)
Bencová Jarmila, doc. PhDr. PhD. (1949)
Pohaničová Jana, doc. Ing. arch. PhD. (1966)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 nesplnené druhý prof/doc (doc. Bencová) nie je vo funkcii docenta, ale výskumného
pracovníka (podľa tab.II.17), rok narodenia 1949 tretí prof/doc (doc.Pohaničová) nepôsobí v
predmetoch študijného programu (II.17) KSP-B1 – neuspokojivé naplnenie študijného odboru • Z 19tich predmetov (mimo DS,DP), je 16 predmetov rovnakých vo všetkých 4 programoch PhD, v ktorých
fakulta podáva žiadosti. Len 3 predmety sú profilované na zameranie programu, z toho 2 ako povinnevoliteľné a jeden ako výberový. • Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa opisu) pokrývajúce
„základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín technických, prírodovedných,
umeleckých, ekonomických a spoločenských“.
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:

182/2014-AK / #1050303

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Moravčíková Henrieta, doc. Dr. Ing. arch. (1963)
Bencová Jarmila, doc. PhDr. PhD. (1949)
Pohaničová Jana, doc. Ing. arch. PhD. (1966)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 nesplnené druhý prof/doc (doc. Bencová) nie je vo funkcii docenta, ale výskumného
pracovníka (podľa tab.II.17), rok narodenia 1949 tretí prof/doc (doc.Pohaničová) nepôsobí v
predmetoch študijného programu (II.17) KSP-B1 – neuspokojivé naplnenie študijného odboru • Z 19tich predmetov (mimo DS,DP), je 16 predmetov rovnakých vo všetkých 4 programoch PhD, v ktorých
fakulta podáva žiadosti. Len 3 predmety sú profilované na zameranie programu, z toho 2 ako povinnevoliteľné a jeden ako výberový. • Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa opisu) pokrývajúce
„základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín technických, prírodovedných,
umeleckých, ekonomických a spoločenských“.
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:

182/2014-AK / #1050302

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Moravčíková Henrieta, doc. Dr. Ing. arch. (1963)
Bencová Jarmila, doc. PhDr. PhD. (1949)
Pohaničová Jana, doc. Ing. arch. PhD. (1966)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 nesplnené druhý prof/doc (doc. Bencová) nie je vo funkcii docenta, ale výskumného
pracovníka (podľa tab.II.17), rok narodenia 1949 tretí prof/doc (doc.Pohaničová) nepôsobí v
predmetoch študijného programu (II.17) KSP-B1 – neuspokojivé naplnenie študijného odboru • Z 19tich predmetov (mimo DS,DP), je 16 predmetov rovnakých vo všetkých 4 programoch PhD, v ktorých
fakulta podáva žiadosti. Len 3 predmety sú profilované na zameranie programu, z toho 2 ako povinnevoliteľné a jeden ako výberový. • Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa opisu) pokrývajúce
„základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín technických, prírodovedných,
umeleckých, ekonomických a spoločenských“.
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:

182/2014-AK / #1050301

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Moravčíková Henrieta, doc. Dr. Ing. arch. (1963)
Bencová Jarmila, doc. PhDr. PhD. (1949)
Pohaničová Jana, doc. Ing. arch. PhD. (1966)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 nesplnené druhý prof/doc (doc. Bencová) nie je vo funkcii docenta, ale výskumného
pracovníka (podľa tab.II.17), rok narodenia 1949 tretí prof/doc (doc.Pohaničová) nepôsobí v
predmetoch študijného programu (II.17) KSP-B1 – neuspokojivé naplnenie študijného odboru • Z 19tich predmetov (mimo DS,DP), je 16 predmetov rovnakých vo všetkých 4 programoch PhD, v ktorých
fakulta podáva žiadosti. Len 3 predmety sú profilované na zameranie programu, z toho 2 ako povinnevoliteľné a jeden ako výberový. • Nie sú pokryté predmety jadra znalostí (podľa opisu) pokrývajúce
„základné alebo špeciálne poznatky z kooperujúcich vedných disciplín technických, prírodovedných,
umeleckých, ekonomických a spoločenských“.
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:

182/2014-AK / #1050316

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. (1952)
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch. PhD. (1956)
Joklová Viera, doc. Ing. arch. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zvýšiť zvýšiť publikačnú aktivitu v kategórii A a v budúcnosti venovať
dostatočnú pozornosť príprave podkladov (u doc. Joklovej chýba VPCH a nie je uvedená ani medzi
školiteľmi).
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

182/2014-AK / #1050315

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. (1952)
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch. PhD. (1956)
Joklová Viera, doc. Ing. arch. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zvýšiť zvýšiť publikačnú aktivitu v kategórii A a v budúcnosti venovať
dostatočnú pozornosť príprave podkladov (u doc. Joklovej chýba VPCH a nie je uvedená ani medzi
školiteľmi).
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

182/2014-AK / #1050314

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. (1952)
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch. PhD. (1956)
Joklová Viera, doc. Ing. arch. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Čiastočné plnenie výstupov za posledných 6 rokov : garant: Kováč Bohumil, prof. Ing.
arch. PhD. - 2 výstupy A, ale sú dokladované významné architektonické, inžinierske alebo urbanistické
výstupy v kat. A a B. Spolugaranti: Vitková Ľubica, doc. Ing. arch. PhD.: 5 - významné projekty
(FUTURE Mária Curie Actions a. i.), Joklová Viera, doc. Ing. arch. PhD. - nedá sa posúdiť, v spise
chýba VPCH a nefiguruje ani ako školiteľ, potrebné doplniť. Je potrebné zvýšiť publikačnú aktivitu
kategórie A.
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:

182/2014-AK / #1050313

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta architektúry (702050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Kováč Bohumil, prof. Ing. arch. PhD. (1952)
Vitková Ľubica, doc. Ing. arch. PhD. (1956)
Joklová Viera, doc. Ing. arch. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Čiastočné plnenie výstupov za posledných 6 rokov : garant: Kováč Bohumil, prof. Ing.
arch. PhD. - 2 výstupy A, ale sú dokladované významné architektonické, inžinierske alebo urbanistické
výstupy v kat. A a B. Spolugaranti: Vitková Ľubica, doc. Ing. arch. PhD.: 5 - významné projekty
(FUTURE Mária Curie Actions a. i.), Joklová Viera, doc. Ing. arch. PhD. - nedá sa posúdiť, v spise
chýba VPCH a nefiguruje ani ako školiteľ, potrebné doplniť. Je potrebné zvýšiť publikačnú aktivitu
kategórie A.
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:

182/2014-AK / #1050100

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia, 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, Prof. Ing. DrSc. (1966)
Majerník Milan, doc. Dr. Ing. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050099

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia, 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, Prof. Ing. DrSc. (1966)
Majerník Milan, doc. Dr. Ing. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050008

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmogrovičová Daniela, Doc. Ing. PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050007

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
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:
Šmogrovičová Daniela, Doc. Ing. PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050006

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia a potravinárska technológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Rosenberg Michal, Prof. Ing. PhD. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050005

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia a potravinárska technológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
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:
Rosenberg Michal, Prof. Ing. PhD. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050016

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie, 1420 (4.1.14) Chémia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Gracza Tibor, prof. Ing. PhD. (1956)
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050015

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie, 1420 (4.1.14) Chémia
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:
Gracza Tibor, prof. Ing. PhD. (1956)
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050010

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jelemenský Ľudovít, prof. Ing. DrSc. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050009

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jelemenský Ľudovít, prof. Ing. DrSc. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050012

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: potraviny, výživa, kozmetika
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Hojerová Jarmila, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050011

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: potraviny, výživa, kozmetika
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
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:
Hojerová Jarmila, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050014

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výživa - kozmetika - ochrana zdravia
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Sekretár Stanislav, doc. Ing. PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výživa - kozmetika - ochrana zdravia
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
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:
Sekretár Stanislav, doc. Ing. PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050102

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, prof. Ing. DrSc. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050101

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, prof. Ing. DrSc. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050034

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biochémia a biomedicínske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie, 1420 (4.1.14) Chémia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Rosenberg Michal, 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:

182/2014-AK / #1050033

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biochémia a biomedicínske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie, 1420 (4.1.14) Chémia
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:
Rosenberg Michal, 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:

182/2014-AK / #1050018

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Šajbidor Ján, Prof. Ing. DrSc. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050017

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
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:
Šajbidor Ján, Prof. Ing. DrSc. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050020

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Polakovič Milan, prof. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050019

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Polakovič Milan, prof. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050022

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kaszonyi Alexander, Prof. Ing. 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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŚP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1950.
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:

182/2014-AK / #1050021

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kaszonyi Alexander, Prof. Ing. 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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1950.
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:

182/2014-AK / #1050024

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana materiálov a objektov dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Čeppan Michal, prof., Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050023

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana materiálov a objektov dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Čeppan Michal, prof., Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050026

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: potraviny, hygiena, kozmetika
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050025

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: potraviny, hygiena, kozmetika
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
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:
Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050036

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: prírodné a syntetické polyméry
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050035

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: prírodné a syntetické polyméry
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050028

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Híveš Ján, Prof. Ing. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3
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:

182/2014-AK / #1050027

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Híveš Ján, Prof. Ing. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3. Je potrebné skvalitniť pedagogické zabezpečenie tohto ŠP a zvážiť aj výber garanta,
alebo zvýšiť výskumné aktivity v oblasti riadenia technologických procesov u navrhovaného garanta.
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:

182/2014-AK / #1050030

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gatial Anton, Prof., Ing., DrSc. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050029

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gatial Anton, Prof., Ing., DrSc. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050038

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológie ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Drtil Miloslav, prof. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050037

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológie ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2822 (5.2.18) Chemické technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Drtil Miloslav, prof. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050032

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výživa a hodnotenie kvality potravín
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Valík Ľubomír, prof. Ing. PhD. (1963)
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:

182/2014-AK / #1050031

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výživa a hodnotenie kvality potravín
Číslo a názov študijného odboru: 2940 (5.2.24) Potravinárstvo
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:
Valík Ľubomír, prof. Ing. PhD. (1963)
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:

182/2014-AK / #1050042

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Labuda Ján, prof. Ing. DrSc. (1949)
Benická Eva, doc. Ing. PhD. (1964)
Sádecká Jana, doc. Ing. PhD. (1964)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050041

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Labuda Ján, prof. Ing. DrSc. (1949)
Benická Eva, doc. Ing. PhD. (1964)
Sádecká Jana, doc. Ing. PhD. (1964)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050040

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Labuda Ján, prof. Ing. DrSc. (1949)
Benická Eva, doc. Ing. PhD. (1964)
Sádecká Jana, doc. Ing. PhD. (1964)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050039

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Labuda Ján, prof. Ing. DrSc. (1949)
Benická Eva, doc. Ing. PhD. (1964)
Sádecká Jana, doc. Ing. PhD. (1964)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050046

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Koman Marian, Prof., Ing., DrSc. (1953)
Segľa Peter, Prof., Ing., DrSc. (1956)
Moncoľ Ján, 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:

182/2014-AK / #1050045

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Koman Marian, Prof., Ing., DrSc. (1953)
Segľa Peter, Prof., Ing., DrSc. (1956)
Moncoľ Ján, 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:

182/2014-AK / #1050044

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Koman Marian, Prof., Ing., DrSc. (1953)
Segľa Peter, Prof., Ing., DrSc. (1956)
Moncoľ Ján, 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:

182/2014-AK / #1050043

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Koman Marian, Prof., Ing., DrSc. (1953)
Segľa Peter, Prof., Ing., DrSc. (1956)
Moncoľ Ján, 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:

182/2014-AK / #1050078

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganické technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2802 (5.2.19) Anorganická technológia a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Híveš Ján, Prof., Ing., PhD. (1963)
Danielik Vladimír, Doc., Ing., PhD. (1968)
Janek Marián, Doc., Ing., PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050077

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganické technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2802 (5.2.19) Anorganická technológia a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Híveš Ján, Prof., Ing., PhD. (1963)
Danielik Vladimír, Doc., Ing., PhD. (1968)
Janek Marián, Doc., Ing., PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050076

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganické technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2802 (5.2.19) Anorganická technológia a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Híveš Ján, Prof., Ing., PhD. (1963)
Danielik Vladimír, Doc., Ing., PhD. (1968)
Janek Marián, Doc., Ing., PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050075

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anorganické technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2802 (5.2.19) Anorganická technológia a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Híveš Ján, Prof., Ing., PhD. (1963)
Danielik Vladimír, Doc., Ing., PhD. (1968)
Janek Marián, Doc., Ing., PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050050

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Varečka Ľudovít,, Prof. RNDr., DrSc. (1948)
Breier Albert, Doc. Ing. DrSc. (1957)
Paulíková Helena,, Doc. RNDr. CSc. (1956)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1948.
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:

182/2014-AK / #1050049

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Varečka Ľudovít,, Prof. RNDr., DrSc. (1948)
Breier Albert, Doc. Ing. DrSc. (1957)
Paulíková Helena,, Doc. RNDr. CSc. (1956)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1948.
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:

182/2014-AK / #1050048

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Varečka Ľudovít,, Prof. RNDr., DrSc. (1948)
Breier Albert, Doc. Ing. DrSc. (1957)
Paulíková Helena,, Doc. RNDr. CSc. (1956)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1948.
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:

182/2014-AK / #1050047

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Varečka Ľudovít,, Prof. RNDr., DrSc. (1948)
Breier Albert, Doc. Ing. DrSc. (1957)
Paulíková Helena,, Doc. RNDr. CSc. (1956)
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 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1948.
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:

182/2014-AK / #1050054

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šajbidor Ján, Prof. Ing. DrSc. (1955)
Šmogrovičová Daniela, Doc. Ing. PhD. (1953)
Čertík Milan, Doc. Ing. PhD. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050053

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šajbidor Ján, Prof. Ing. DrSc. (1955)
Šmogrovičová Daniela, Doc. Ing. PhD. (1953)
Čertík Milan, Doc. Ing. PhD. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050052

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šajbidor Ján, Prof. Ing. DrSc. (1955)
Šmogrovičová Daniela, Doc. Ing. PhD. (1953)
Čertík Milan, Doc. Ing. PhD. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050051

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológia
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šajbidor Ján, Prof. Ing. DrSc. (1955)
Šmogrovičová Daniela, Doc. Ing. PhD. (1953)
Čertík Milan, Doc. Ing. PhD. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050058

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia požívatín
Číslo a názov študijného odboru: 2901 (5.2.22) Chémia a technológia poživatín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD. (1951)
Valík Ľubomír, prof. Ing. PhD. (1963)
Greifová Mária, doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050057

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia požívatín
Číslo a názov študijného odboru: 2901 (5.2.22) Chémia a technológia poživatín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD. (1951)
Valík Ľubomír, prof. Ing. PhD. (1963)
Greifová Mária, doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050056

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia požívatín
Číslo a názov študijného odboru: 2901 (5.2.22) Chémia a technológia poživatín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD. (1951)
Valík Ľubomír, prof. Ing. PhD. (1963)
Greifová Mária, doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050055

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia požívatín
Číslo a názov študijného odboru: 2901 (5.2.22) Chémia a technológia poživatín
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Schmidt Štefan, prof. Ing. PhD. (1951)
Valík Ľubomír, prof. Ing. PhD. (1963)
Greifová Mária, doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050086

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2895 (5.2.23) Chémia a technológia životného prostredia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Drtil Miloslav, prof. Ing. PhD. (1960)
Bodík Igor, Doc. Ing. PhD. (1961)
Hutňan Miroslav, Doc. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050085

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2895 (5.2.23) Chémia a technológia životného prostredia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Drtil Miloslav, prof. Ing. PhD. (1960)
Bodík Igor, Doc. Ing. PhD. (1961)
Hutňan Miroslav, Doc. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050084

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2895 (5.2.23) Chémia a technológia životného prostredia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Drtil Miloslav, prof. Ing. PhD. (1960)
Bodík Igor, Doc. Ing. PhD. (1961)
Hutňan Miroslav, Doc. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050083

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia a technológia životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2895 (5.2.23) Chémia a technológia životného prostredia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Drtil Miloslav, prof. Ing. PhD. (1960)
Bodík Igor, Doc. Ing. PhD. (1961)
Hutňan Miroslav, Doc. Ing. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050004

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

9.1. Fyzika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1156 (4.1.11) Chemická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Lukeš, Vladimír, prof. Ing. DrSc. (1971)
Fedorko Pavol, doc. Ing. CSc. (1953)
Mazúr Milan, Doc. RNDr. DrSc. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050003

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

9.1. Fyzika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1156 (4.1.11) Chemická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Lukeš, Vladimír, prof. Ing. DrSc. (1971)
Fedorko Pavol, doc. Ing. CSc. (1953)
Mazúr Milan, Doc. RNDr. DrSc. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050002

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

9.1. Fyzika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1156 (4.1.11) Chemická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Lukeš, Vladimír, prof. Ing. DrSc. (1971)
Fedorko Pavol, doc. Ing. CSc. (1953)
Mazúr Milan, Doc. RNDr. DrSc. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050001

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

9.1. Fyzika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1156 (4.1.11) Chemická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Lukeš, Vladimír, prof. Ing. DrSc. (1971)
Fedorko Pavol, doc. Ing. CSc. (1953)
Mazúr Milan, Doc. RNDr. DrSc. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050082

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Markoš Jozef, prof., Ing., DrSc. (1957)
Jelemenský Ľudovít, prof., Ing., DrSc. (1960)
Polakovič Milan, prof., Ing., PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050081

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Markoš Jozef, prof., Ing., DrSc. (1957)
Jelemenský Ľudovít, prof., Ing., DrSc. (1960)
Polakovič Milan, prof., Ing., PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050080

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Markoš Jozef, prof., Ing., DrSc. (1957)
Jelemenský Ľudovít, prof., Ing., DrSc. (1960)
Polakovič Milan, prof., Ing., PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050079

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chemické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2831 (5.2.17) Chemické inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Markoš Jozef, prof., Ing., DrSc. (1957)
Jelemenský Ľudovít, prof., Ing., DrSc. (1960)
Polakovič Milan, prof., Ing., PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050090

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimon Peter, prof. Ing. DrSc. (1952)
Valko Marian, prof. Ing. DrSc. (1963)
Rapta Peter, prof. Ing. DrSc. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050089

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimon Peter, prof. Ing. DrSc. (1952)
Valko Marian, prof. Ing. DrSc. (1963)
Rapta Peter, prof. Ing. DrSc. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050088

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimon Peter, prof. Ing. DrSc. (1952)
Valko Marian, prof. Ing. DrSc. (1963)
Rapta Peter, prof. Ing. DrSc. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050087

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimon Peter, prof. Ing. DrSc. (1952)
Valko Marian, prof. Ing. DrSc. (1963)
Rapta Peter, prof. Ing. DrSc. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050062

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: makromolekulová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1405 (4.1.19) Makromolekulová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Alexy Pavel, Prof. Ing. PhD. (1961)
Černáková Ľudmila, doc. Ing. PhD. (1954)
Jančovičová Viera, doc. Ing. CSc. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050061

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: makromolekulová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1405 (4.1.19) Makromolekulová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Alexy Pavel, Prof. Ing. PhD. (1961)
Černáková Ľudmila, doc. Ing. PhD. (1954)
Jančovičová Viera, doc. Ing. CSc. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050060

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: makromolekulová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1405 (4.1.19) Makromolekulová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Alexy Pavel, Prof. Ing. PhD. (1961)
Černáková Ľudmila, doc. Ing. PhD. (1954)
Jančovičová Viera, doc. Ing. CSc. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050059

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: makromolekulová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1405 (4.1.19) Makromolekulová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Alexy Pavel, Prof. Ing. PhD. (1961)
Černáková Ľudmila, doc. Ing. PhD. (1954)
Jančovičová Viera, doc. Ing. CSc. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050094

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana materiálov a objektov dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok, 3948 (5.2.26)
Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čeppan Michal, prof., Ing., PhD. (1952)
Reháková Milena, doc., Ing., PhD. (1964)
Vizárová Katarína, doc., Ing., PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050093

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana materiálov a objektov dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok, 3948 (5.2.26)
Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čeppan Michal, prof., Ing., PhD. (1952)
Reháková Milena, doc., Ing., PhD. (1964)
Vizárová Katarína, doc., Ing., PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050092

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana materiálov a objektov dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok, 3948 (5.2.26)
Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čeppan Michal, prof., Ing., PhD. (1952)
Reháková Milena, doc., Ing., PhD. (1964)
Vizárová Katarína, doc., Ing., PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050091

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ochrana materiálov a objektov dedičstva
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok, 3948 (5.2.26)
Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čeppan Michal, prof., Ing., PhD. (1952)
Reháková Milena, doc., Ing., PhD. (1964)
Vizárová Katarína, doc., Ing., PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050066

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gracza Tibor, Prof. Ing. DrSc. (1956)
Milata Viktor, Prof. Ing. DrSc. (1957)
Berkeš Dušan, Doc. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050065

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gracza Tibor, Prof. Ing. DrSc. (1956)
Milata Viktor, Prof. Ing. DrSc. (1957)
Berkeš Dušan, Doc. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050064

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gracza Tibor, Prof. Ing. DrSc. (1956)
Milata Viktor, Prof. Ing. DrSc. (1957)
Berkeš Dušan, Doc. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050063

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gracza Tibor, Prof. Ing. DrSc. (1956)
Milata Viktor, Prof. Ing. DrSc. (1957)
Berkeš Dušan, Doc. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050070

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická technológia a technológia palív
Číslo a názov študijného odboru: 2804 (5.2.20) Organická technológia a technológia palív
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Marchalín Štefan, Prof. Ing. DrSc. (1954)
Kaszonyi Alexander, Prof. Ing. PhD. (1950)
Hudec Pavol, Doc. Ing. PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom spolugarant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia spolugaranta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050069

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická technológia a technológia palív
Číslo a názov študijného odboru: 2804 (5.2.20) Organická technológia a technológia palív
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Marchalín Štefan, Prof. Ing. DrSc. (1954)
Kaszonyi Alexander, Prof. Ing. PhD. (1950)
Hudec Pavol, Doc. Ing. PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom spolugarant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia spolugaranta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050068

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická technológia a technológia palív
Číslo a názov študijného odboru: 2804 (5.2.20) Organická technológia a technológia palív
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Marchalín Štefan, Prof. Ing. DrSc. (1954)
Kaszonyi Alexander, Prof. Ing. PhD. (1950)
Hudec Pavol, Doc. Ing. PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom spolugarant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia spolugaranta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050067

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: organická technológia a technológia palív
Číslo a názov študijného odboru: 2804 (5.2.20) Organická technológia a technológia palív
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Marchalín Štefan, Prof. Ing. DrSc. (1954)
Kaszonyi Alexander, Prof. Ing. PhD. (1950)
Hudec Pavol, Doc. Ing. PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom spolugarant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia spolugaranta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050106

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, prof. Ing. DrSc. (1966)
Bakošová Monika, doc. Ing. PhD. (1958)
Kvasnica Michal, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050105

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, prof. Ing. DrSc. (1966)
Bakošová Monika, doc. Ing. PhD. (1958)
Kvasnica Michal, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050104

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, prof. Ing. DrSc. (1966)
Bakošová Monika, doc. Ing. PhD. (1958)
Kvasnica Michal, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050103

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: riadenie procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Fikar Miroslav, prof. Ing. DrSc. (1966)
Bakošová Monika, doc. Ing. PhD. (1958)
Kvasnica Michal, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050098

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia polymérnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
Ujhelyiová Anna, doc. Ing. PhD. (1962)
Šutý Štefan, doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050097

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia polymérnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
Ujhelyiová Anna, doc. Ing. PhD. (1962)
Šutý Štefan, doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050096

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia polymérnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
Ujhelyiová Anna, doc. Ing. PhD. (1962)
Šutý Štefan, doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050095

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia polymérnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 2811 (5.2.21) Technológia makromolekulových látok
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hudec Ivan, prof. Ing. PhD. (1954)
Ujhelyiová Anna, doc. Ing. PhD. (1962)
Šutý Štefan, doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050074

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 2838 (4.1.21) Teoretická a počítačová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Biskupič, Stanislav, Prof. Ing. DrSc. (1949)
Breza, Martin, Doc. Ing. CSc. (1955)
Gatial, Anton, Prof. Ing. DrSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050073

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 2838 (4.1.21) Teoretická a počítačová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Biskupič, Stanislav, Prof. Ing. DrSc. (1949)
Breza, Martin, Doc. Ing. CSc. (1955)
Gatial, Anton, Prof. Ing. DrSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050072

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 2838 (4.1.21) Teoretická a počítačová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Biskupič, Stanislav, Prof. Ing. DrSc. (1949)
Breza, Martin, Doc. Ing. CSc. (1955)
Gatial, Anton, Prof. Ing. DrSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050071

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (702010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická a počítačová chémia
Číslo a názov študijného odboru: 2838 (4.1.21) Teoretická a počítačová chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Biskupič, Stanislav, Prof. Ing. DrSc. (1949)
Breza, Martin, Doc. Ing. CSc. (1955)
Gatial, Anton, Prof. Ing. DrSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ je spôsobilá uskutočňovať ŠP do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši 70
rokov. Rok narodenia garanta: 1949.
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:

182/2014-AK / #1050184

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

,,sídlo"

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Juhás Gabriel, prof., RNDr., PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050183

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

,,sídlo"

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
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:
Juhás Gabriel, prof., RNDr., PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050186

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automobilová mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kutiš Vladimír, 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:

182/2014-AK / #1050185

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automobilová mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Kutiš Vladimír, 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:

182/2014-AK / #1050150

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Beláň Anton, doc. Ing. PhD. (1970)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Vzhľadom na ustanovenie v zákone o vysokých školách k názvu ŠP, v zmysle ktorého sa tento
odvíja od názvu študijného odboru, AK odporúča zmeniť názov ŠP v súlade s týmto ustanovením
zákona. Elektroenergetika je samostatný študijný odbor.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

182/2014-AK / #1050149

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Beláň Anton, doc. Ing. PhD. (1970)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Vzhľadom na ustanovenie v zákone o vysokých školách k názvu ŠP, v zmysle ktorého sa tento
odvíja od názvu študijného odboru, AK odporúča zmeniť názov ŠP v súlade s týmto ustanovením
zákona. Elektroenergetika je samostatný študijný odbor.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

182/2014-AK / #1050152

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Donoval Daniel, Prof. Ing. DrSc. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050151

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:
Donoval Daniel, Prof. Ing. DrSc. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050154

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jančárik Vladimír, doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050153

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jančárik Vladimír, doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050156

Typ žiadosti:

nový štúdijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Slugeň Vladimír, Prof.Ing.DrSc (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:

182/2014-AK / #1050155

Typ žiadosti:

nový štúdijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Slugeň Vladimír, Prof.Ing.DrSc (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:

182/2014-AK / #1050188

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Miklovičová Eva, Doc.Ing.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:

182/2014-AK / #1050187

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:
Miklovičová Eva, Doc.Ing.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:

182/2014-AK / #1050190

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050189

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050216

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

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: aplikovaná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 3973 (5.2.53) Meranie, 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Redhammer Robert, prof. Ing. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zvážiť zmenu názvu študijného programu aplikovaná elektrotechnika v súlade s
názvom hlavného študijného odboru, v ktorom je program navrhnutý na akreditovanie.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

182/2014-AK / #1050215

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

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: aplikovaná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 3973 (5.2.53) Meranie, 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Redhammer Robert, prof. Ing. PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zvážiť zmenu názvu študijného programu aplikovaná elektrotechnika v súlade s
názvom hlavného študijného odboru, v ktorom je program navrhnutý na akreditovanie.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

182/2014-AK / #1050192

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Juhás Gabriel, Prof. RNDr. PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050191

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
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:
Juhás Gabriel, Prof. RNDr. PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050194

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Huba Mikuláš, Prof. ,Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050193

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Huba Mikuláš, Prof. ,Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050158

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Janíček František, prof. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050157

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Janíček František, prof. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050160

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika a fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Donoval Daniel, Prof. Ing. DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050159

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika a fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Donoval Daniel, Prof. Ing. DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050162

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Slugeň Vladimír, Prof.Ing.DrSc (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:

182/2014-AK / #1050161

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Slugeň Vladimír, Prof.Ing.DrSc (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:

182/2014-AK / #1050196

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Murgaš Ján, Prof.Ing.PhD. (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:

182/2014-AK / #1050195

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:
Murgaš Ján, Prof.Ing.PhD. (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:

182/2014-AK / #1050198

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050197

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
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:

182/2014-AK / #1050202

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Juhás Gabriel, Prof. RNDr. PhD. (1969)
Šrámka Michal, Doc. Ing. PhD. (1978)
Drozda Martin, Privatdozent, Dr. rer. nat., 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:

182/2014-AK / #1050201

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Juhás Gabriel, Prof. RNDr. PhD. (1969)
Šrámka Michal, Doc. Ing. PhD. (1978)
Drozda Martin, Privatdozent, Dr. rer. nat., 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:

182/2014-AK / #1050200

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Juhás Gabriel, Prof. RNDr. PhD. (1969)
Šrámka Michal, Doc. Ing. PhD. (1978)
Drozda Martin, Privatdozent, Dr. rer. nat., 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:

182/2014-AK / #1050199

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Juhás Gabriel, Prof. RNDr. PhD. (1969)
Šrámka Michal, Doc. Ing. PhD. (1978)
Drozda Martin, Privatdozent, Dr. rer. nat., 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:

182/2014-AK / #1050166

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janíček František, prof. Ing. PhD. (1954)
Beláň Anton, doc. Ing. PhD. (1970)
Gašparovský Dionýz, doc. Ing. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050165

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janíček František, prof. Ing. PhD. (1954)
Beláň Anton, doc. Ing. PhD. (1970)
Gašparovský Dionýz, doc. Ing. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050164

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janíček František, prof. Ing. PhD. (1954)
Beláň Anton, doc. Ing. PhD. (1970)
Gašparovský Dionýz, doc. Ing. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050163

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janíček František, prof. Ing. PhD. (1954)
Beláň Anton, doc. Ing. PhD. (1970)
Gašparovský Dionýz, doc. Ing. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050170

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika a fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:
Donoval Daniel, Prof. Ing., DrSc. (1953)
Stopjaková Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Uherek František, Prof. Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050169

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika a fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Donoval Daniel, Prof. Ing., DrSc. (1953)
Stopjaková Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Uherek František, Prof. Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050168

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika a fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:
Donoval Daniel, Prof. Ing., DrSc. (1953)
Stopjaková Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Uherek František, Prof. Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050167

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: elektronika a fotonika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Donoval Daniel, Prof. Ing., DrSc. (1953)
Stopjaková Viera, Prof. Ing., PhD. (1968)
Uherek František, Prof. Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050174

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
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:
Cirák Július, prof. Ing. CSc. (1953)
Pavlovič Márius, prof. Ing. PhD. (1963)
Jakabovič Ján, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050173

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Cirák Július, prof. Ing. CSc. (1953)
Pavlovič Márius, prof. Ing. PhD. (1963)
Jakabovič Ján, doc.Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050172

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
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:
Cirák Július, prof. Ing. CSc. (1953)
Pavlovič Márius, prof. Ing. PhD. (1963)
Jakabovič Ján, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050171

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
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:
Cirák Július, prof. Ing. CSc. (1953)
Pavlovič Márius, prof. Ing. PhD. (1963)
Jakabovič Ján, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050178

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrová energetika
Číslo a názov študijného odboru: 3925 (5.2.31) Jadrová energetika
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:
Nečas Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Slugeň Vladimír, Prof., Ing., DrSc. (1962)
Hinca Róbert, doc., Ing., 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:

182/2014-AK / #1050177

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrová energetika
Číslo a názov študijného odboru: 3925 (5.2.31) Jadrová energetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Nečas Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Slugeň Vladimír, Prof., Ing., DrSc. (1962)
Hinca Róbert, doc., Ing., 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:

182/2014-AK / #1050176

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrová energetika
Číslo a názov študijného odboru: 3925 (5.2.31) Jadrová energetika
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:
Nečas Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Slugeň Vladimír, Prof., Ing., DrSc. (1962)
Hinca Róbert, doc., Ing., 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:

182/2014-AK / #1050175

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: jadrová energetika
Číslo a názov študijného odboru: 3925 (5.2.31) Jadrová energetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Nečas Vladimír, Prof., Ing., PhD. (1954)
Slugeň Vladimír, Prof., Ing., DrSc. (1962)
Hinca Róbert, doc., Ing., 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:

182/2014-AK / #1050206

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Murín Justín, Prof., Ing., DrSc., Dr. Techn. (1951)
Huba Mikuláš, Prof., Ing. PhD. (1951)
Kutiš Vladimír, 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:

182/2014-AK / #1050205

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Murín Justín, Prof., Ing., DrSc., Dr. Techn. (1951)
Huba Mikuláš, Prof., Ing. PhD. (1951)
Kutiš Vladimír, 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:

182/2014-AK / #1050204

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Murín Justín, Prof., Ing., DrSc., Dr. Techn. (1951)
Huba Mikuláš, Prof., Ing. PhD. (1951)
Kutiš Vladimír, 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:

182/2014-AK / #1050203

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

"sídlo"

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Murín Justín, Prof., Ing., DrSc., Dr. Techn. (1951)
Huba Mikuláš, Prof., Ing. PhD. (1951)
Kutiš Vladimír, 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:

182/2014-AK / #1050220

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

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: meracia technika
Číslo a názov študijného odboru: 3971 (5.2.54) Meracia technika
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:
Redhammer Robert, prof. Ing. PhD. (1963)
Harťanský René, doc. Ing. PhD. (1969)
Bittera Mikuláš, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050219

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

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: meracia technika
Číslo a názov študijného odboru: 3971 (5.2.54) Meracia technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Redhammer Robert, prof. Ing. PhD. (1963)
Harťanský René, doc. Ing. PhD. (1969)
Bittera Mikuláš, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050218

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

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: meracia technika
Číslo a názov študijného odboru: 3971 (5.2.54) Meracia technika
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:
Redhammer Robert, prof. Ing. PhD. (1963)
Harťanský René, doc. Ing. PhD. (1969)
Bittera Mikuláš, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050217

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

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: meracia technika
Číslo a názov študijného odboru: 3971 (5.2.54) Meracia technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Redhammer Robert, prof. Ing. PhD. (1963)
Harťanský René, doc. Ing. PhD. (1969)
Bittera Mikuláš, doc. Ing. PhD. (1977)
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:

182/2014-AK / #1050210

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:
Murgaš Ján, Prof.Ing.PhD. (1951)
Halás Miroslav, Doc.Ing.PhD. (1979)
Sekaj Ivan, Doc.Ing.PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050209

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Murgaš Ján, Prof.Ing.PhD. (1951)
Halás Miroslav, Doc.Ing.PhD. (1979)
Sekaj Ivan, Doc.Ing.PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050208

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:
Murgaš Ján, Prof.Ing.PhD. (1951)
Halás Miroslav, Doc.Ing.PhD. (1979)
Sekaj Ivan, Doc.Ing.PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050207

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: robotika a kybernetika
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:
Murgaš Ján, Prof.Ing.PhD. (1951)
Halás Miroslav, Doc.Ing.PhD. (1979)
Sekaj Ivan, Doc.Ing.PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050214

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
Polec Jaroslav, prof. Ing. PhD. (1964)
Róka Rastislav, 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:

182/2014-AK / #1050213

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
Polec Jaroslav, prof. Ing. PhD. (1964)
Róka Rastislav, 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:

182/2014-AK / #1050212

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
Polec Jaroslav, prof. Ing. PhD. (1964)
Róka Rastislav, 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:

182/2014-AK / #1050211

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: telekomunikácie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Baroňák Ivan, prof. Ing. PhD. (1955)
Polec Jaroslav, prof. Ing. PhD. (1964)
Róka Rastislav, 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:

182/2014-AK / #1050182

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ballo Peter, Prof. Ing. PhD. (1960)
Ušák Elemír, Doc. Ing. PhD. (1965)
Jančárik Vladimír, Doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050181

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ballo Peter, Prof. Ing. PhD. (1960)
Ušák Elemír, Doc. Ing. PhD. (1965)
Jančárik Vladimír, Doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050180

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ballo Peter, Prof. Ing. PhD. (1960)
Ušák Elemír, Doc. Ing. PhD. (1965)
Jančárik Vladimír, Doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050179

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a informatiky (702030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

15. Elektrotechnika a elektroenergetika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teoretická elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ballo Peter, Prof. Ing. PhD. (1960)
Ušák Elemír, Doc. Ing. PhD. (1965)
Jančárik Vladimír, Doc. Ing. PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050373

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing. PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050372

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing. PhD. (1952)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Ide o konverzný ŠP.
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:

182/2014-AK / #1050374

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: internetové technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Čičák Pavel, doc., 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:

182/2014-AK / #1050375

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: internetové technológie (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Čičák Pavel, doc., 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:

182/2014-AK / #1050376

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050377

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Informačné systémy (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050378

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: softvérové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2535 (9.2.5) Softvérové inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050379

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: softvérové inžinierstvo (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2535 (9.2.5) Softvérové inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050385

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD. (1952)
Ladislav Hudec, doc. Ing. CSc. (1950)
Kotuliak Ivan, 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:

182/2014-AK / #1050384

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD. (1952)
Ladislav Hudec, doc. Ing. CSc. (1950)
Kotuliak Ivan, 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:

182/2014-AK / #1050383

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD. (1952)
Ladislav Hudec, doc. Ing. CSc. (1950)
Kotuliak Ivan, doc. Ing. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta 1 (1950, 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:

182/2014-AK / #1050382

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Návrat Pavol, prof. Ing., PhD. (1952)
Ladislav Hudec, doc. Ing. CSc. (1950)
Kotuliak Ivan, doc. Ing. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta 1 (1950, 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:

182/2014-AK / #1050389

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. (1966)
Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD. (1970)
Rozinajová Viera, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050388

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. (1966)
Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD. (1970)
Rozinajová Viera, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050387

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. (1966)
Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD. (1970)
Rozinajová Viera, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050386

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Fakulta informatiky a informačných technológií (702070000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inteligentné informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2533 (9.2.6) Informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Bieliková Mária, prof. Ing. PhD. (1966)
Chudá Daniela, doc. Mgr., PhD. (1970)
Rozinajová Viera, doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050353

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)
škola:
Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
Sídlo MTF STU v Trnave, Dubnica nad Váhom (1. ročník pre časť študentov),
poskytovania ŠP: Komárno (1. ročník pre časť študentov)
Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia, 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Važan Pavel, Doc., Ing., PhD. (1962)
Schreiber Peter, Doc., Ing., CSc. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050360

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká
Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)
škola:
Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
Sídlo, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety pre časť študentov), Komárno
poskytovania ŠP: (vybrané predmety pre časť študentov),
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: integrovaná bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 3965 (8.3.5) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Soldán Maroš, Prof. Ing. PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050361

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)
škola:
Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
Sídlo, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety pre časť študentov), Komárno
poskytovania ŠP: (vybrané predmety pre časť študentov),
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: kvalita produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jurči Peter, Prof., Ing., PhD. (1968)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6: garant nie je profesorom resp. docentom v študijnom odbore, resp. príbuznom.
Publikačná činnosť a výskumná/umelecká činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov nie sú z
oblasti študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050318

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Dubnica nad Váhom, Komárno

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: materiálové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Grgač Peter, prof. Ing., CSc. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050354

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká
Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)
škola:
Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
Sídlo MTF STU v Trnave, Dubnica nad Váhom (1. ročník pre časť študentov),
poskytovania ŠP: Komárno (1. ročník pre časť študentov)
Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronika v technologických zariadeniach
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Naď Milan, 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: 182/2014-AK / #1050326
Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca
vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
poskytovania
ŠP:

Sídlo, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety pre časť študentov 1. ročníka),
Komárno (vybrané predmety pre časť študentov 1. ročníka)

Oblasť
výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: personálna práca v priemyselnom podniku
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Sakál Peter, Prof. 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:

182/2014-AK / #1050327

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)
škola:
Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
Sídlo, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety pre časť študentov), Komárno
poskytovania ŠP: (vybrané predmety pre časť študentov),
Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo
V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pokorný Peter, 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.

Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK
vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/
Číslo žiadosti: 182/2014-AK / #1050328
Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca
vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
poskytovania
ŠP:

Sídlo, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety pre časť študentov 1. ročníka),
Komárno (vybrané predmety pre časť študentov 1. ročníka)

Oblasť
výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: priemyselné manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Čambál Miloš, Prof. Ing. CSc. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050329

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania Sídlo fakulty Trnava, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety), Komárno
ŠP:
(vybrané predmety),
Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Bílik Jozef, Doc., Ing., PhD. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050330

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká
Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)
škola:
Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
Sídlo, Dubnica nad Váhom (vybrané predmety pre časť študentov), Komárno
poskytovania ŠP: (vybrané predmety pre časť študentov),
Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo
V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobné technológie a výrobný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
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:
Čaus Alexander, prof., Ing., DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050331

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto
poskytovania ŠP:

sídlo, výučbové strediská v Dubnici nad Váhom a v Komárne (len v prvom
ročníku pre časť študentov)

Oblasť výskumu:

14. Strojárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: výrobné zariadenia a systémy
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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Velíšek Karol, prof. h. c. prof. 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:

182/2014-AK / #1050355

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050362

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: integrovaná bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 3965 (8.3.5) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Soldán Maroš, Prof. Ing. PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050363

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Jurči Peter, Prof., Ing., PhD. (1968)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Garant nie je profesorom v študijnom odbore, resp. príbuznom. Publikačná činnosť a
výskumná/umelecká činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov nie sú z oblasti študijného
programu.
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:

182/2014-AK / #1050321

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: materiálové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Grgač Peter, prof. Ing., CSc. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050332

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: obrábanie a tvárnenie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Šugár Peter, prof. Ing. CSc. (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:

182/2014-AK / #1050333

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: personálna práca v priemyselnom podniku
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Sakál Peter, 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:

182/2014-AK / #1050334

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: počítačová podpora návrhu a výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Peterka Jozef, Prof., Dr., Ing. (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:

182/2014-AK / #1050335

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: priemyselné manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Čambál Miloš, Prof. Ing. CSc. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050336

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: výrobné technológie a výrobný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Čaus Alexander, prof., Ing., DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050337

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: výrobné zariadenia a systémy
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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Velíšek Karol (po začiatku septembra), prof. h. c. prof. 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:

182/2014-AK / #1050338

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: zváranie a spájanie materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Marônek Milan, Prof. Ing. CSc. (1961)
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:

182/2014-AK / #1050359

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. (1952)
Tanuška Pavol, prof., Ing., PhD. (1966)
Vrábeľ Róbert, 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:

182/2014-AK / #1050358

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. (1952)
Tanuška Pavol, prof., Ing., PhD. (1966)
Vrábeľ Róbert, 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:

182/2014-AK / #1050357

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. (1952)
Tanuška Pavol, prof., Ing., PhD. (1966)
Vrábeľ Róbert, 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:

182/2014-AK / #1050356

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. (1952)
Tanuška Pavol, prof., Ing., PhD. (1966)
Vrábeľ Róbert, 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:

182/2014-AK / #1050367

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: integrovaná bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 3965 (8.3.5) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Soldán Maroš, Prof. Ing. PhD. (1969)
Balog Karol, prof. Ing. PhD. (1949)
Rusko Miroslav, doc. RNDr. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050366

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: integrovaná bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 3965 (8.3.5) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Soldán Maroš, Prof. Ing. PhD. (1969)
Balog Karol, prof. Ing. PhD. (1949)
Rusko Miroslav, doc. RNDr. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050365

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: integrovaná bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 3965 (8.3.5) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Soldán Maroš, Prof. Ing. PhD. (1969)
Balog Karol, prof. Ing. PhD. (1949)
Rusko Miroslav, doc. RNDr. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050364

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: integrovaná bezpečnosť
Číslo a názov študijného odboru: 3965 (8.3.5) Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Soldán Maroš, Prof. Ing. PhD. (1969)
Balog Karol, prof. Ing. PhD. (1949)
Rusko Miroslav, doc. RNDr. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050371

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Jurči Peter, Prof., Ing., PhD. (1968)
Görög Augustín, Doc., Ing., PhD. (1969)
Jemala Marek, Doc., Ing., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6: garant nie je profesorom v študijnom odbore, resp. príbuznom. Spolugaranti nie sú
docenti v študijnom odbore, resp. príbuznom. Zodpovednosť za študijný program nie je dostatočne
preukázaná. Publikačná činnosť a výskumná/umelecká činnosť garanta a spolugarantov za
predchádzajúcich päť rokov nie sú z oblasti študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050370

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Jurči Peter, Prof., Ing., PhD. (1968)
Görög Augustín, Doc., Ing., PhD. (1969)
Jemala Marek, Doc., Ing., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6: garant nie je profesorom v študijnom odbore, resp. príbuznom. Spolugaranti nie sú
docenti v študijnom odbore, resp. príbuznom. Zodpovednosť za študijný program nie je dostatočne
preukázaná. Publikačná činnosť a výskumná/umelecká činnosť garanta a spolugarantov za
predchádzajúcich päť rokov nie je z oblasti študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050369

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Jurči Peter, Prof., Ing., PhD. (1968)
Görög Augustín, Doc., Ing., PhD. (1969)
Jemala Marek, Doc., Ing., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6: garant nie je profesorom v študijnom odbore, resp. príbuznom. Spolugaranti nie sú
docenti v študijnom odbore, resp. príbuznom. Zodpovednosť za študijný program nie je dostatočne
preukázaná. Publikačná činnosť a výskumná/umelecká činnosť garanta a spolugarantov za
predchádzajúcich päť rokov nie sú z oblasti študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050368

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Jurči Peter, Prof., Ing., PhD. (1968)
Görög Augustín, Doc., Ing., PhD. (1969)
Jemala Marek, Doc., Ing., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6: garant nie je profesorom v študijnom odbore, resp. príbuznom. Spolugaranti nie sú
docenti v študijnom odbore, resp. príbuznom. Zodpovednosť za študijný program nie je dostatočne
preukázaná. Publikačná činnosť a výskumná/umelecká činnosť garanta za predchádzajúcich päť rokov
nie sú z oblasti študijného programu.
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:

182/2014-AK / #1050342

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: personálna práca v priemyselnom podniku
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sakál Peter, Prof. Ing. CSc. (1951)
Chlpeková Andrea, Doc. Ing. PhD. (1969)
Cagáňová Dagmar, Doc. Mgr. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050341

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: personálna práca v priemyselnom podniku
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sakál Peter, Prof. Ing. CSc. (1951)
Chlpeková Andrea, Doc. Ing. PhD. (1969)
Cagáňová Dagmar, Doc. Mgr. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050340

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: personálna práca v priemyselnom podniku
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sakál Peter, Prof. Ing. CSc. (1951)
Chlpeková Andrea, Doc. Ing. PhD. (1969)
Cagáňová Dagmar, Doc. Mgr. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050339

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: personálna práca v priemyselnom podniku
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sakál Peter, Prof. Ing. CSc. (1951)
Chlpeková Andrea, Doc. Ing. PhD. (1969)
Cagáňová Dagmar, Doc. Mgr. PhD. (1971)
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:

182/2014-AK / #1050346

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: priemyselné manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čambál Miloš, Prof. Ing. CSc. (1966)
Šujanová Jana, Doc. Ing. CSc. (1961)
Horňák František, Doc. Ing. PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Dôvodom je úmrtie spolugaranta 2 v čase spracovania návrhu hodnotiacej správy. VŠ
môže zmenu garant vykonať v rámci správy na odstránenie nedostatkov.
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:

182/2014-AK / #1050345

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: priemyselné manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čambál Miloš, Prof. Ing. CSc. (1966)
Šujanová Jana, Doc. Ing. CSc. (1961)
Horňák František, Doc. Ing. PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Dôvodom je úmrtie spolugaranta 2 v čase spracovania návrhu hodnotiacej správy. VŠ
môže zmenu garant vykonať v rámci správy na odstránenie nedostatkov.
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:

182/2014-AK / #1050344

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: priemyselné manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čambál Miloš, Prof. Ing. CSc. (1966)
Šujanová Jana, Doc. Ing. CSc. (1961)
Horňák František, Doc. Ing. PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050343

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: priemyselné manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Čambál Miloš, Prof. Ing. CSc. (1966)
Šujanová Jana, Doc. Ing. CSc. (1961)
Horňák František, Doc. Ing. PhD. (1969)
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:

182/2014-AK / #1050325

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: progresívne materiály a materiálový dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc. (1956)
Grgač Peter, prof. Ing., CSc. (1952)
Čaplovič Ľubomír, 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:

182/2014-AK / #1050324

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: progresívne materiály a materiálový dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc. (1956)
Grgač Peter, prof. Ing., CSc. (1952)
Čaplovič Ľubomír, 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:

182/2014-AK / #1050323

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: progresívne materiály a materiálový dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc. (1956)
Grgač Peter, prof. Ing., CSc. (1952)
Čaplovič Ľubomír, 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:

182/2014-AK / #1050322

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: progresívne materiály a materiálový dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc. (1956)
Grgač Peter, prof. Ing., CSc. (1952)
Čaplovič Ľubomír, 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:

182/2014-AK / #1050348

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing. (1963)
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc. (1954)
Koleňák Roman, doc. Ing., PhD. (1973)
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:

182/2014-AK / #1050347

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Peterka Jozef, prof. Dr. Ing. (1963)
Čaus Alexander, prof. Ing., DrSc. (1954)
Koleňák Roman, doc. Ing., PhD. (1973)
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:

182/2014-AK / #1050352

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: výrobné zariadenia a systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Velíšek Karol (po začiatku septembra), prof. h. c. prof. Ing., CSc. (1951)
Košťál Peter, Doc. Ing., PhD. (1969)
Pecháček František, Doc. Ing., 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:

182/2014-AK / #1050351

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: výrobné zariadenia a systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Velíšek Karol (po začiatku septembra), prof. h. c. prof. Ing., CSc. (1951)
Košťál Peter, Doc. Ing., PhD. (1969)
Pecháček František, Doc. Ing., PhD. (1950)
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:

182/2014-AK / #1050350

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: výrobné zariadenia a systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Velíšek Karol (po začiatku septembra), prof. h. c. prof. Ing., CSc. (1951)
Košťál Peter, Doc. Ing., PhD. (1969)
Pecháček František, Doc. Ing., 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:

182/2014-AK / #1050349

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

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: výrobné zariadenia a systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Velíšek Karol (po začiatku septembra), prof. h. c. prof. Ing., CSc. (1951)
Košťál Peter, Doc. Ing., PhD. (1969)
Pecháček František, Doc. Ing., 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:

182/2014-AK / #1050320

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: progresívne materiály a materiálový dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc. (1956)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-B1 a KSP-B2; vzhľadom na platný opis ŠO 5.2.26 materiály, nemôže
VŠ poskytovať ŠP v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia.
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:

182/2014-AK / #1050319

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava (702060000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

11. Metalurgické a montánne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: progresívne materiály a materiálový dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Janovec Jozef, prof. Ing., DrSc. (1956)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Nesplnené kritérium KSP-B1 a KSP-B2; vzhľadom na platný opis ŠO 5.2.26 materiály, nemôže
VŠ poskytovať ŠP v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia.
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:

182/2014-AK / #1050222

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: civil engineering
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Stanko Štefan, doc. Ing. 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:

182/2014-AK / #1050221

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: civil engineering
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Stanko Štefan, doc. Ing. 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:

182/2014-AK / #1050230

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kopáčik Alojz, Prof., Ing., PhD. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050231

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia, kartografia a kataster
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Sokol Štefan, Prof., Ing., PhD. (1948)
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:

182/2014-AK / #1050224

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 3629 (5.1.6)
Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Halvonik Jaroslav, Prof., Ing., PhD (1964)
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD (1953)
Možiešik Ľudovít, doc., Ing., PhD (1960)
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:

182/2014-AK / #1050223

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inžinierske a environmentálne staviteľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 3629 (5.1.6)
Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Halvonik Jaroslav, Prof., Ing., PhD (1964)
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD (1953)
Možiešik Ľudovít, doc., Ing., PhD (1960)
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:

182/2014-AK / #1050225

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 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:
Jendželovský Norbert, Prof., Ing., PhD. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050279

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: matematické a počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Širáň Jozef, Prof., RNDr., DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050281

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: matematicko-počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050280

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: matematicko-počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050226

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pozemné stavby a architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby, 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Hraška, Jozef, prof. Ing. PhD. (1953)
Húsenicová Jarmila, Doc. Ing. arch. PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050227

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo, 3660 (6.4.1) Vodné hospodárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Hlavčová, Kamila, prof., Ing., PhD. (1959)
Makýš Peter, doc., Ing., PhD. (1965)
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:

182/2014-AK / #1050228

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológie a manažérstvo stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050229

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vodné stavby a vodné hospodárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby, 3660 (6.4.1) Vodné hospodárstvo
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:
Dušička Peter, Prof. Ing. PhD. (1962)
Kohnová Silvia, Doc. Ing. PhD. (1960)
Škultétyová Ivona, Doc. RNDr. PhD. (1960)
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:

182/2014-AK / #1050232

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: architektonické konštrukcie a projektovanie
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Hraška, Jozef, prof. Ing. PhD. (1953)
Chmúrny Ivan, Prof. Ing. PhD. (1950)
Mikolai Imrich, Doc. Ing. PhD. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Na účely akreditácie bol posudzovaný len prvý garant prof. J. Hraška. Doc. I. Mikolaj nespĺňa
kritérium na garantovanie ŠP 2. stupňa a akceptovanie prof. I. Chmúrneho by spôsobilo časové
obmedzenie priznaného práva.
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:

182/2014-AK / #1050234

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: civil engineering
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Unčík Stanislav, prof. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050233

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: civil engineering
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Unčík Stanislav, prof. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050243

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Kopáčik Alojz, Prof., Ing., PhD. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050242

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:
Kopáčik Alojz, Prof., Ing., PhD. (1958)
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:

182/2014-AK / #1050244

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia, kartografia a kataster
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:
Sokol Štefan, Prof., Ing., PhD. (1948)
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:

182/2014-AK / #1050274

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

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: krajinárstvo a krajinné plánovanie
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
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:
Viliam Macura, Prof. Ing. PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050282

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: matematické a počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Širáň Jozef, Prof., RNDr., DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050284

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: matematicko-počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050283

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: matematicko-počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (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:

182/2014-AK / #1050236

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nosné konštrukcie stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Halvonik Jaroslav, Prof., Ing.,PhD (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:

182/2014-AK / #1050235

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nosné konštrukcie stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Halvonik Jaroslav, Prof., Ing.,PhD (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:

182/2014-AK / #1050237

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pozemné stavby a architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby, 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
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:
Puškár Anton, prof. Ing. PhD. (1948)
Mudrončík Miloslav, prof. Ing. arch., akad. arch. (1947)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1947 (po 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:

182/2014-AK / #1050238

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: stavby na ochranu územia
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Dušička Peter, Prof. Ing. PhD. (1962)
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:

182/2014-AK / #1050239

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technické zariadenia budov
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Petráš Dušan, 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:

182/2014-AK / #1050241

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050240

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050245

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vodné stavby a vodné hospodárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby, 3660 (6.4.1) Vodné hospodárstvo
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:
Šoltész Andrej, prof., Ing., PhD. (1957)
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD. (1953)
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:

182/2014-AK / #1050288

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (1963)
Mesiar Radko, Prof., RNDr., DrSc. (1951)
Širáň Jozef, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050287

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (1963)
Mesiar Radko, Prof., RNDr., DrSc. (1951)
Širáň Jozef, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050286

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (1963)
Mesiar Radko, Prof., RNDr., DrSc. (1951)
Širáň Jozef, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050285

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

24. Matematika a štatistika

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Mikula Karol, prof. RNDr. DrSc. (1963)
Mesiar Radko, Prof., RNDr., DrSc. (1951)
Širáň Jozef, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050273

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sokol Milan, Prof., Ing., PhD. (1962)
Jendželovský Norbert, Prof., Ing., PhD. (1958)
Králik Juraj, Prof., Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050272

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sokol Milan, Prof., Ing., PhD. (1962)
Jendželovský Norbert, Prof., Ing., PhD. (1958)
Králik Juraj, Prof., Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050271

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sokol Milan, Prof., Ing., PhD. (1962)
Jendželovský Norbert, Prof., Ing., PhD. (1958)
Králik Juraj, Prof., Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050270

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sokol Milan, Prof., Ing., PhD. (1962)
Jendželovský Norbert, Prof., Ing., PhD. (1958)
Králik Juraj, Prof., Ing., PhD. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050249

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hefty Ján, Prof. Ing. PhD. (1950)
Kopáčik Alojz, Prof. Ing. PhD. (1958)
Janák Juraj, Doc. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

182/2014-AK / #1050248

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hefty Ján, Prof. Ing. PhD. (1950)
Kopáčik Alojz, Prof. Ing. PhD. (1958)
Janák Juraj, Doc. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

182/2014-AK / #1050247

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hefty Ján, Prof. Ing. PhD. (1950)
Kopáčik Alojz, Prof. Ing. PhD. (1958)
Janák Juraj, Doc. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

182/2014-AK / #1050246

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: geodézia a kartografia
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hefty Ján, Prof. Ing. PhD. (1950)
Kopáčik Alojz, Prof. Ing. PhD. (1958)
Janák Juraj, Doc. Ing. PhD. (1972)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

182/2014-AK / #1050278

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

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: krajinárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Macura Viliam, prof., Ing., PhD. (1953)
Skalová Jana, doc., Ing., PhD. (1952)
Čistý Milan, doc., Ing., PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050277

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

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: krajinárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Macura Viliam, prof., Ing., PhD. (1953)
Skalová Jana, doc., Ing., PhD. (1952)
Čistý Milan, doc., Ing., PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050276

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

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: krajinárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Macura Viliam, prof., Ing., PhD. (1953)
Skalová Jana, doc., Ing., PhD. (1952)
Čistý Milan, doc., Ing., PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050275

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

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: krajinárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 4127 (6.1.11) Krajinárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Macura Viliam, prof., Ing., PhD. (1953)
Skalová Jana, doc., Ing., PhD. (1952)
Čistý Milan, doc., Ing., PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050253

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
Šveda Mikuláš, prof. Ing. PhD. (1952)
Unčík Stanislav, prof. Ing. PhD. (1959)
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:

182/2014-AK / #1050252

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
Šveda Mikuláš, prof. Ing. PhD. (1952)
Unčík Stanislav, prof. Ing. PhD. (1959)
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:

182/2014-AK / #1050251

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
Šveda Mikuláš, prof. Ing. PhD. (1952)
Unčík Stanislav, prof. Ing. PhD. (1959)
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:

182/2014-AK / #1050250

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: technológia stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gašparík Jozef, prof. Ing. PhD. (1957)
Šveda Mikuláš, prof. Ing. PhD. (1952)
Unčík Stanislav, prof. Ing. PhD. (1959)
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:

182/2014-AK / #1050257

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Brodniansky Ján, Prof., Ing.,PhD (1955)
Halvonik Jaroslav, prof., Ing.,PhD (1964)
Ároch Rudolf, doc., Ing.,PhD (1962)
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:

182/2014-AK / #1050256

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Brodniansky Ján, Prof., Ing.,PhD (1955)
Halvonik Jaroslav, prof., Ing.,PhD (1964)
Ároch Rudolf, doc., Ing.,PhD (1962)
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:

182/2014-AK / #1050255

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Brodniansky Ján, Prof., Ing.,PhD (1955)
Halvonik Jaroslav, prof., Ing.,PhD (1964)
Ároch Rudolf, doc., Ing.,PhD (1962)
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:

182/2014-AK / #1050254

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Brodniansky Ján, Prof., Ing.,PhD (1955)
Halvonik Jaroslav, prof., Ing.,PhD (1964)
Ároch Rudolf, doc., Ing.,PhD (1962)
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:

182/2014-AK / #1050261

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie pozemných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hraška, Jozef, prof. Ing. PhD. (1953)
Chmúrny Ivan, Prof. Ing. PhD. (1950)
Bielek Boris, Doc. Ing. PhD. (1964)
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 (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:

182/2014-AK / #1050260

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie pozemných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hraška, Jozef, prof. Ing. PhD. (1953)
Chmúrny Ivan, Prof. Ing. PhD. (1950)
Bielek Boris, Doc. Ing. PhD. (1964)
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 (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:

182/2014-AK / #1050259

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie pozemných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hraška, Jozef, prof. Ing. PhD. (1953)
Chmúrny Ivan, Prof. Ing. PhD. (1950)
Bielek Boris, Doc. Ing. PhD. (1964)
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 (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:

182/2014-AK / #1050258

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a konštrukcie pozemných stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hraška, Jozef, prof. Ing. PhD. (1953)
Chmúrny Ivan, Prof. Ing. PhD. (1950)
Bielek Boris, Doc. Ing. PhD. (1964)
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 (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:

182/2014-AK / #1050265

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a technika prostredia budov
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Petráš Dušan, prof. Ing. PhD. (1956)
Lulkovičová Otília, Doc. Ing, PhD. (1950)
Peráčková Jana, Doc. Ing., PhD. (1961)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugarantky: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050264

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a technika prostredia budov
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Petráš Dušan, prof. Ing. PhD. (1956)
Lulkovičová Otília, Doc. Ing, PhD. (1950)
Peráčková Jana, Doc. Ing., PhD. (1961)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugarantky: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050263

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a technika prostredia budov
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Petráš Dušan, prof. Ing. PhD. (1956)
Lulkovičová Otília, Doc. Ing, PhD. (1950)
Peráčková Jana, Doc. Ing., PhD. (1961)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugarantky: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050262

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a technika prostredia budov
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Petráš Dušan, prof. Ing. PhD. (1956)
Lulkovičová Otília, Doc. Ing, PhD. (1950)
Peráčková Jana, Doc. Ing., PhD. (1961)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia spolugarantky: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050269

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vodohospodárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD. (1953)
Šoltész Andrej, prof., Ing., PhD. (1957)
Hlavčová Kamila, prof., Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050268

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vodohospodárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD. (1953)
Šoltész Andrej, prof., Ing., PhD. (1957)
Hlavčová Kamila, prof., Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050267

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vodohospodárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD. (1953)
Šoltész Andrej, prof., Ing., PhD. (1957)
Hlavčová Kamila, prof., Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050266

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Stavebná fakulta (702040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vodohospodárske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3629 (5.1.6) Vodné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Szolgay Ján, prof., Ing., PhD. (1953)
Šoltész Andrej, prof., Ing., PhD. (1957)
Hlavčová Kamila, prof., Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050108

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5,16.

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika a mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika, 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šolek Peter, prof. Ing. CSc. (1950)
Starek Ladislav, prof. Ing. CSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

182/2014-AK / #1050107

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5,16.

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika a mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika, 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Šolek Peter, prof. Ing. CSc. (1950)
Starek Ladislav, prof. Ing. CSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

182/2014-AK / #1050136

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Belavý Cyril, Prof. Ing., CSc. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050115

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: automobily a mobilné pracovné stroje
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
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:
Magdolen Ľuboš, doc. Ing., CSc. (1963)
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:

182/2014-AK / #1050116

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Urban František, doc., Ing., CSc. (1952)
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:

182/2014-AK / #1050117

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: environmentálna výrobná technika
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šooš Ľubomír, Prof., Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050119

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Gondár Ernest, Prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050118

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
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:
Gondár Ernest, Prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050120

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: technika ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná 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:
Peciar Marián, prof. 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:

182/2014-AK / #1050110

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5,16.

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika a mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika, 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Šolek Peter, prof. Ing. CSc. (1950)
Starek Ladislav, prof. Ing. CSc. (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:

182/2014-AK / #1050109

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5,16.

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika a mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika, 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Šolek Peter, prof. Ing. CSc. (1950)
Starek Ladislav, prof. Ing. CSc. (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:

182/2014-AK / #1050137

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Belavý Cyril, Prof. Ing., CSc. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050121

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: automobily a mobilné pracovné stroje
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gulan Ladislav, prof. Ing., 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:

182/2014-AK / #1050125

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: chemické a potravinárske stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná 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:
Peciar Marián, prof. Ing. PhD. (1957)
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:

182/2014-AK / #1050122

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Molnár Vojtech, prof., Ing., DrSc. (1947)
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:

182/2014-AK / #1050123

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: environmentálna 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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Šooš Ľubomír, prof., Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050144

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: meranie a skúšobníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 3973 (5.2.53) Meranie
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:
Palenčár Rudolf, prof. Ing. CSc. (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 (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:

182/2014-AK / #1050124

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.
Garant(i) a s polugaranti:
Gondár Ernest, Prof. Ing. PhD. (1954)
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:

182/2014-AK / #1050114

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Starek Ladislav, Prof.Ing.PhD. (1950)
Hučko Branislav, Doc.Ing.PhD. (1961)
Musil Miloš, Doc.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:

182/2014-AK / #1050113

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Starek Ladislav, Prof.Ing.PhD. (1950)
Hučko Branislav, Doc.Ing.PhD. (1961)
Musil Miloš, Doc.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:

182/2014-AK / #1050112

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Starek Ladislav, Prof. Ing. PhD. (1950)
Hučko Branislav, Doc. Ing. PhD. (1961)
Musil Miloš, Doc. Ing. PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050111

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Starek Ladislav, Prof. Ing. PhD. (1950)
Hučko Branislav, Doc. Ing. PhD. (1961)
Musil Miloš, Doc. Ing. PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1950 (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:

182/2014-AK / #1050139

Typ žiadosti:

nový

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Belavý Cyril, Prof. Ing., CSc. (1957)
Hulkó Gabriel, prof., Ing., DrSc. (1947)
Végh Peter, doc. Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050138

Typ žiadosti:

nový

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: automatizácia a informatizácia strojov a procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Belavý Cyril, Prof. Ing., CSc. (1957)
Hulkó Gabriel, prof., Ing., DrSc. (1947)
Végh Peter, doc. Ing., PhD. (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:

182/2014-AK / #1050127

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
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:
Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD. (1956)
Magdolen Ľuboš, doc. Ing. , CSc. (1963)
Polóni Marian, doc. Ing., CSc. (1948)
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:

182/2014-AK / #1050126

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
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:
Gulan Ladislav, prof. Ing., PhD. (1956)
Magdolen Ľuboš, doc. Ing. , CSc. (1963)
Polóni Marian, doc. Ing., CSc. (1948)
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:

182/2014-AK / #1050129

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Molnár Vojtech, prof., Ing., DrSc. (1947)
Urban František, doc., Ing., CSc. (1952)
Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050128

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Molnár Vojtech, prof., Ing., DrSc. (1947)
Urban František, doc., Ing., CSc. (1952)
Knížat Branislav, doc., Ing., PhD. (1966)
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:

182/2014-AK / #1050143

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Šolek Peter, Prof.Ing.PhD. (1950)
Roháľ-Iľkiv Boris, Prof.Ing.PhD. (1949)
Jančo Roland, 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:

182/2014-AK / #1050142

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Šolek Peter, Prof.Ing.PhD. (1950)
Roháľ-Iľkiv Boris, Prof.Ing.PhD. (1949)
Jančo Roland, 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:

182/2014-AK / #1050141

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Šolek Peter, Prof.Ing.PhD. (1950)
Roháľ-Iľkiv Boris, Prof.Ing.PhD. (1949)
Jančo Roland, Doc.Ing. (1976)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Kritérium KSP A6 - garant a spolugarant dovŕšia vek 70 rokov skôr, ako pôjde VŠ do ďalšej
komplexnej akreditácie. VŠ neuviedla údaj, či garant, resp. spolugarant majú dátum narodenia pred 31.
8. alebo po 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:

182/2014-AK / #1050140

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:
Šolek Peter, Prof.Ing.PhD. (1950)
Roháľ-Iľkiv Boris, Prof.Ing.PhD. (1949)
Jančo Roland, Doc.Ing. (1976)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Kritérium KSP A6 - garant a spolugarant dovŕšia vek 70 rokov skôr, ako pôjde VŠ do ďalšej
komplexnej akreditácie. VŠ neuviedla údaj, či garant, resp. spolugarant majú dátum narodenia pred 31.
8. alebo po 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:

182/2014-AK / #1050148

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: metrológia
Číslo a názov študijného odboru: 3975 (5.2.55) Metrológia
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:
Palenčár Rudolf, prof. Ing. CSc. (1949)
Ďuriš Stanislav, doc. Ing. PhD. (1959)
Kureková Eva, doc. 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:

182/2014-AK / #1050147

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: metrológia
Číslo a názov študijného odboru: 3975 (5.2.55) Metrológia
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:
Palenčár Rudolf, prof. Ing. CSc. (1949)
Ďuriš Stanislav, doc. Ing. PhD. (1959)
Kureková Eva, doc. 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:

182/2014-AK / #1050146

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: metrológia
Číslo a názov študijného odboru: 3975 (5.2.55) Metrológia
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:
Palenčár Rudolf, prof. Ing. CSc. (1949)
Ďuriš Stanislav, doc. Ing. PhD. (1959)
Kureková Eva, doc. Ing. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1949 (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:

182/2014-AK / #1050145

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: metrológia
Číslo a názov študijného odboru: 3975 (5.2.55) Metrológia
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:
Palenčár Rudolf, prof. Ing. CSc. (1949)
Ďuriš Stanislav, doc. Ing. PhD. (1959)
Kureková Eva, doc. Ing. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1949 (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:

182/2014-AK / #1050131

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: procesná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná 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:
Peciar Marián, prof. Ing. PhD. (1957)
Fekete Roman, doc. Ing. PhD. (1963)
Gužela Štefan, 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:

182/2014-AK / #1050130

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: procesná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná 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:
Peciar Marián, prof. Ing. PhD. (1957)
Fekete Roman, doc. Ing. PhD. (1963)
Gužela Štefan, 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.

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

182/2014-AK / #1050133

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gondár Ernest, Prof. Ing. PhD. (1954)
Švec Pavol, Prof. Ing. PhD. (1963)
Sejč Pavol, Doc. Ing. 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:

182/2014-AK / #1050132

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gondár Ernest, Prof. Ing. PhD. (1954)
Švec Pavol, Prof. Ing. PhD. (1963)
Sejč Pavol, Doc. Ing. PhD. (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:

182/2014-AK / #1050135

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: výrobné stroje a zariadenia
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šooš Ľubomír, Prof., Ing., PhD. (1959)
Bošanský Miroslav, Prof., Ing., PhD. (1953)
Kolláth Ľudovít, Doc., 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:

182/2014-AK / #1050134

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Slovenská technická univerzita v Bratislave (702000000)

Fakulta:

Strojnícka fakulta (702020000)

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: výrobné stroje a zariadenia
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šooš Ľubomír, Prof., Ing., PhD. (1959)
Bošanský Miroslav, Prof., Ing., PhD. (1953)
Kolláth Ľudovít, Doc., Ing., PhD. (1955)
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.

