
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080071

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: cestovný ruch
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Malachovský Andrej, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080072

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: cestovný ruch (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Malachovský Andrej, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080073

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Táborecká Janka, doc., Ing., PhD. (1979)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080075

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Táborecká Janka, doc., Ing., PhD. (1979)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080074

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Táborecká Janka, doc., Ing., PhD. (1979)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080076

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie, bankovníctvo a investovanie
Číslo a názov študijného odboru: 6271 (3.3.6) Financie, bankovníctvo a investovanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080077

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie, bankovníctvo a investovanie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6271 (3.3.6) Financie, bankovníctvo a investovanie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080079

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: teritoriálny manažment (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Čapková Soňa, Doc, Ing., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080078

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: teritoriálny manažment (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Čapková Soňa, Doc, Ing., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080080

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: verejná ekonomika a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080081

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: verejná ekonomika a manažment (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080086

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lesáková Ľubica, Prof., 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:
KSP-A6. Rok narodenia garanta (1949 - po začiatku septembra)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080087

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lesáková Ľubica, Prof., Ing., PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080083

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vetráková Milota, prof. Ing. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080082

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
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 spolugaranti:

Vetráková Milota, prof. Ing. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080085

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika verejného sektora
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080084

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika verejného sektora
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
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 spolugaranti:

Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080089

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie, bankovníctvo a investovanie
Číslo a názov študijného odboru: 6271 (3.3.6) Financie, bankovníctvo a investovanie
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 spolugaranti:

Orviská Marta, prof. Ing., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080088

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie, bankovníctvo a investovanie
Číslo a názov študijného odboru: 6271 (3.3.6) Financie, bankovníctvo a investovanie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk a francúzsky
jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Orviská Marta, prof. Ing., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080090

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie, bankovníctvo a investovanie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6271 (3.3.6) Financie, bankovníctvo a investovanie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk a francúzsky
jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Orviská Marta, prof. Ing., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080093

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: marketingový manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďaďo Jaroslav, Prof., Ing., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080092

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: marketingový manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďaďo Jaroslav, Prof., Ing., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 v podkladoch žiadosti sa nedostatočne uvádza vytvorenie podmienok na

uskutočňovanie ŠP výhradne v anglickom jazyku (IL)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080091

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: marketingový manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďaďo Jaroslav, Prof., Ing., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080095

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: teritoriálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Uramová Mária, Prof., Ing., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080094

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: teritoriálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
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 spolugaranti:

Uramová Mária, Prof., Ing., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080101

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: cestovný ruch
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vetráková Milota, prof. Ing. PhD. (1950)
Kučerová Jana, doc. Ing. PhD. (1955)
Malachovský Andrej, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 spolugarant 1 a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti

nezabezpečujú kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080100

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: cestovný ruch
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vetráková Milota, prof. Ing. PhD. (1950)
Kučerová Jana, doc. Ing. PhD. (1955)
Malachovský Andrej, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 garant a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti nezabezpečujú

kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080102

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: cestovný ruch (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vetráková Milota, prof. Ing. PhD. (1950)
Kučerová Jana, doc. Ing. PhD. (1955)
Malachovský Andrej, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #2452

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: cestovný ruch (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6314 (8.1.1) Cestovný ruch
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vetráková Milota, prof. Ing. PhD. (1950)
Kučerová Jana, doc. Ing. PhD. (1955)
Malachovský Andrej, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080104

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
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 spolugaranti:

Lesáková Ľubica, Prof., Ing., PhD. (1949)
Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD. (1954)
Závadský Ján, doc., Ing., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 spolugarant 1 a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti

nezabezpečujú kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080103

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lesáková Ľubica, Prof., Ing., PhD. (1949)
Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD. (1954)
Závadský Ján, doc., Ing., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 spolugarant 1 a spolugarant 2 vzhľadom na výsledky publikačnej činnosti

nezabezpečujú kvalitu ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie.

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publiákačnú činnosť výstupov kategórie A.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080106

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
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 spolugaranti:

Lesáková Ľubica, Prof., Ing., PhD. (1949)
Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD. (1954)
Závadský Ján, doc., Ing., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080105

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lesáková Ľubica, Prof., Ing., PhD. (1949)
Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD. (1954)
Závadský Ján, doc., Ing., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080099

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie
Číslo a názov študijného odboru: 6235 (3.3.7) Financie
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 spolugaranti:

Orviská Marta, doc. Ing., PhD. mim. prof. (1963)
Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D. (1971)
Zimková Emília (do konca augusta), doc. Ing., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080098

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie
Číslo a názov študijného odboru: 6235 (3.3.7) Financie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Orviská Marta, doc. Ing., PhD. mim. prof. (1963)
Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D. (1971)
Zimková Emília (do konca augusta), doc. Ing., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080097

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie
Číslo a názov študijného odboru: 6235 (3.3.7) Financie
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 spolugaranti:

Orviská Marta, doc. Ing., PhD. mim. prof. (1963)
Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D. (1971)
Zimková Emília (do konca augusta), doc. Ing., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080096

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: financie
Číslo a názov študijného odboru: 6235 (3.3.7) Financie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Orviská Marta, doc. Ing., PhD. mim. prof. (1963)
Krištofík Peter, doc. Ing., Ph.D. (1971)
Zimková Emília (do konca augusta), doc. Ing., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080110

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: verejná ekonomika a politika
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD. (1950)
Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD. (1976)
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080109

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: verejná ekonomika a politika
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD. (1950)
Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD. (1976)
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080108

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: verejná ekonomika a politika
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD. (1950)
Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD. (1976)
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080107

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (714020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: verejná ekonomika a politika
Číslo a názov študijného odboru: 6252 (3.3.23) Verejná ekonomika a služby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD. (1950)
Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD. (1976)
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD. (1978)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080247

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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 spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080246

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080249

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080248

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080235

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080234

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080237

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080236

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
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: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080254

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: bezpečnostné štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

TEREM PETER, prof. PhDr., CSc. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080252

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: bezpečnostné štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

TEREM PETER, prof. PhDr., CSc. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080251

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: bezpečnostné štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

TEREM PETER, prof. PhDr., CSc. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080250

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: bezpečnostné štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

TEREM PETER, prof. PhDr., CSc. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080256

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

ROUET GILLES, Prof. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080255

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

ROUET GILLES, Prof. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080258

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: európske štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

ROUET GILLES, Prof. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080257

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: európske štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

ROUET GILLES, Prof. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080260

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080259

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080263

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080262

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080261

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080241

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080240

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080239

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080238

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080267

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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 spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)
RÝSOVÁ LUCIA, doc., PhDr., PhD. (1977)
VLČEK DALIBOR, doc., PhDr., 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 Vek spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080266

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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 spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)
RÝSOVÁ LUCIA, doc., PhDr., PhD. (1977)
VLČEK DALIBOR, doc., PhDr., 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 Vek spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080265

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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 spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)
RÝSOVÁ LUCIA, doc., PhDr., PhD. (1977)
VLČEK DALIBOR, doc., PhDr., 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 Vek spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080264

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
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 spolugaranti:

KOSÍR IGOR, prof., Ing., CSc. (1951)
RÝSOVÁ LUCIA, doc., PhDr., PhD. (1977)
VLČEK DALIBOR, doc., PhDr., 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 Vek spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080245

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
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 spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)
KOVÁČIK BRANISLAV, doc., PhDr., PhD. (1975)
VASIĽKOVÁ ADRIANA, doc., PhDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080244

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
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 spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)
KOVÁČIK BRANISLAV, doc., PhDr., PhD. (1975)
VASIĽKOVÁ ADRIANA, doc., PhDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080243

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
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 spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)
KOVÁČIK BRANISLAV, doc., PhDr., PhD. (1975)
VASIĽKOVÁ ADRIANA, doc., PhDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080242

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (714060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: politológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
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 spolugaranti:

KOPER JÁN, prof., PhDr., PhD. (1964)
KOVÁČIK BRANISLAV, doc., PhDr., PhD. (1975)
VASIĽKOVÁ ADRIANA, doc., PhDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080300

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: aplikovaná geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080332

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
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: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080331

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika (2014)
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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Škrinárová Jarmila, doc. Ing., PhD (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080311

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: ekológia a ochrana ekosystémov
Číslo a názov študijného odboru: 1624 (4.3.5) Synekológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080313

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentalistika
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080312

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentalistika
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080326

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12,10.

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

Názov študijného programu: environmentálna chémia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Medveď Miroslav, doc. RNDr., PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080325

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12,10.

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

Názov študijného programu: environmentálna chémia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Medveď Miroslav, doc. RNDr., PhD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080328

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: forenzná a kriminalistická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurucz Ján, prof. Ing., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK odporúča racionálne zvážiť počet prijatých študentov (najmä v externej forme) a venovať

pozornosť rozvoju analytickej chémie na fakulte spolu s ďalšími, v súčasnosti dobre reprezentovanými
oblasťami chémie. AK preverí plnenie týchto odporúčaní o dva roky po priznaní práv.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080327

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: forenzná a kriminalistická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurucz Ján, prof. Ing., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
AK odporúča racionálne zvážiť počet prijatých študentov (najmä v externej forme) a venovať

pozornosť rozvoju analytickej chémie na fakulte spolu s ďalšími, v súčasnosti dobre reprezentovanými
oblasťami chémie. AK preverí plnenie týchto odporúčaní o dva roky po priznaní práv.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080302

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gajdoš Alfonz, doc., RNDr., PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080301

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gajdoš Alfonz, doc., RNDr., PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080335

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
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 spolugaranti:

Snoha Ľubomír, prof., RNDr., DSc., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080268

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof. PhDr. PhD. (1953)
Alberty Roman, doc. RNDr. CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080269

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Kmeťová Jarmila, doc., RNDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080270

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Holec Stanislav, prof., RNDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080271

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Michal Pavel, doc., RNDr., CSc. (1948)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080272

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Trajteľ Ľudovít, doc., Ing., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080273

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Hanzel Pavol, prof., RNDr., 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 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080275

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo praktickej prípravy
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Novák Daniel, doc., Mgr., Ing., CSc. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080274

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo praktickej prípravy
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Novák Daniel, doc., Mgr., Ing., CSc. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080276

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo techniky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Ďuriš Milan, prof., PaedDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080304

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: aplikovaná geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080303

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: aplikovaná geológia
Číslo a názov študijného odboru: 1201 (4.1.23) Geológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080333

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať 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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Nedela Roman, Prof. RNDr., DrSc. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * vedecký profil a výsledky garanta len čiastočne spadajú do študijného odboru, v

ktorom sa uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080334

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: aplikovaná informatika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Nedela Roman, Prof. RNDr., DrSc. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
* vedecký profil a výsledky garanta len čiastočne spadajú do študijného odboru, v ktorom sa

uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru - toto je žiadúce zmeniť

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080314

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: ekológia a ochrana ekosystémov
Číslo a názov študijného odboru: 1624 (4.3.5) Synekológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080329

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12,10.

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

Názov študijného programu: environmentálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Melicherčík Milan, prof., RNDr., PhD. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B1 Súčasné rozdelenie na hlavný a vedľajší študijný odbor nezodpovedá rozdeleniu

predmetov a kreditov. Nesplnené kritérium vo vzťahu k opisu ŠO 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo
(OV 10) a k opisu ŠO 4.1.14 Chémia. Tento odbor je zastúpený približne 5 predmetmi, hoci ide o
hlavný odbor a má byť zastúpený obsahovo minimálne 3/5.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080330

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12,10.

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

Názov študijného programu: environmentálna chémia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Melicherčík Milan, prof., RNDr., PhD. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B1 - Súčasné rozdelenie na hlavný a vedľajší študijný odbor nezodpovedá rozdeleniu

predmetov a kreditov. Nesplnené kritérium vo vzťahu k opisu ŠO 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo
(OV 10) a k opisu ŠO 4.1.14 Chémia. Tento odbor je zastúpený približne 5 predmetmi, hoci ide o
hlavný odbor a má byť zastúpený obsahovo minimálne 3/5..

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080316

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080315

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálne manažérstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny manažment
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080306

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia a rozvoj regiónov
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080305

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geografia a rozvoj regiónov
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080336

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: poistná, finančná a štatistická matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Snoha Ľubomír, prof., RNDr., DSc., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080277

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof. PhDr. PhD. (1953)
Alberty Roman, doc. RNDr. CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080278

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Kmeťová Jarmila, doc., RNDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080279

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Holec Stanislav, prof., RNDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080280

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Michal Pavel, doc., RNDr., CSc. (1948)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1948 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080281

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Trajteľ Ľudovít, Doc., Ing., PhD. (1954)

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

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

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere •pracovisko sa nepodieľa dostatočne
na výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni KSP-A6 •vedecký profil a výsledky garanta
nezaručujú odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080282

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Hanzel Pavol, prof., RNDr., 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 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080283

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo techniky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7634 (1.1.2) Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Ďuriš Milan, prof. PaedDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080295

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika geografie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD. (1960)
Gajdoš Alfonz, doc., RNDr., PhD. (1955)
Michal Pavel, doc., RNDr., CSc. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080294

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika geografie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD. (1960)
Gajdoš Alfonz, doc., RNDr., PhD. (1955)
Michal Pavel, doc., RNDr., CSc. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080293

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika geografie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD. (1960)
Gajdoš Alfonz, doc., RNDr., PhD. (1955)
Michal Pavel, doc., RNDr., CSc. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080292

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika geografie
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tolmáči Ladislav, prof., RNDr., PhD. (1960)
Gajdoš Alfonz, doc., RNDr., PhD. (1955)
Michal Pavel, doc., RNDr., CSc. (1948)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080297

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika odborných technických predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Ďuriš Milan, prof. PaedDr., CSc. (1954)
Očkajová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)
Novák Daniel, doc., Mgr., Ing., CSc. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garanti svojou vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou nedosahujú medzinárodnú

úroveň. KSP - B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý
spracovaný v jazyku slovenskom, včítane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:
Informačné listy a obsah štúdia nereflektuje výučbu v anglickom jazyku.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080296

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika odborných technických predmetov
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďuriš Milan, prof. PaedDr., CSc. (1954)
Očkajová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)
Novák Daniel, doc., Mgr., Ing., CSc. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Nesplnené KSP-A6 Garanti svojou vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou nedosahujú

medzinárodnú úroveň.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080299

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika odborných technických predmetov (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Ďuriš Milan, prof. PaedDr., CSc. (1954)
Očkajová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)
Novák Daniel, doc., Mgr., Ing., CSc. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garanti svojou vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou nedosahujú medzinárodnú

úroveň. KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý
spracovaný v jazyku slovenskom, včítane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:
Informačné listy a obsah štúdia nereflektuje výučbu v anglickom jazyku.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080298

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: didaktika odborných technických predmetov (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ďuriš Milan, prof. PaedDr., CSc. (1954)
Očkajová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)
Novák Daniel, doc., Mgr., Ing., CSc. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Garanti svojou vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou nepreukazujú

medzinárodnú úroveň.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080320

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: evolúcia ekosystémov a ich ochrana
Číslo a názov študijného odboru: 1624 (4.3.5) Synekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc. (1957)
Urban Peter, doc. Ing., PhD. (1962)
Franc Valerián, doc. PaedDr., CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A6 - nedostatočná publikačná aktivita spolugarantov (Urban Peter, doc. - 1 výstup A.,

Franc Valerián, doc. - 0 vyst. kat. A)

Odporúčania vysokej škole:
v nastávajúcom období zvýšiť publikačné aktivity spolugarantov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080319

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: evolúcia ekosystémov a ich ochrana
Číslo a názov študijného odboru: 1624 (4.3.5) Synekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc. (1957)
Urban Peter, doc. Ing., PhD. (1962)
Franc Valerián, doc. PaedDr., CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A6 - nedostatočná publikačná aktivita spolugarantov (Urban Peter, doc. - 1 výstup A.,

Franc Valerián, doc. - 0 vyst. kat. A)

Odporúčania vysokej škole:
v nastávajúcom období zvýšiť publikačné aktivity spolugarantov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080318

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: evolúcia ekosystémov a ich ochrana
Číslo a názov študijného odboru: 1624 (4.3.5) Synekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc. (1957)
Urban Peter, doc. Ing., PhD. (1962)
Franc Valerián, doc. PaedDr., CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A6 - nedostatočná publikačná aktivita spolugarantov (Urban Peter, doc. - 1 výstup A.,

Franc Valerián, doc. - 0 vyst. kat. A)

Odporúčania vysokej škole:
v nastávajúcom období zvýšiť publikačné aktivity spolugarantov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080317

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: evolúcia ekosystémov a ich ochrana
Číslo a názov študijného odboru: 1624 (4.3.5) Synekológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bitušík Peter, prof. RNDr., CSc. (1957)
Urban Peter, doc. Ing., PhD. (1962)
Franc Valerián, doc. PaedDr., CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A6 - nedostatočná publikačná aktivita spolugarantov (Urban Peter, doc. - 1 výstup A.,

Franc Valerián, doc. - 0 vyst. kat. A)

Odporúčania vysokej škole:
v nastávajúcom období zvýšiť publikačné aktivity spolugarantov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080310

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1205 (4.1.28) Geochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Kobza Jozef, prof., Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Jeleň Stanislav, doc., RNDr., CSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Predmet Genetické typy ložísk nerastných surovín neobmedzovať iba na Slovensko.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080309

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1205 (4.1.28) Geochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Kobza Jozef, prof., Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Jeleň Stanislav, doc., RNDr., CSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Predmet Genetické typy ložísk nerastných surovín neobmedzovať iba na Slovensko.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080308

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1205 (4.1.28) Geochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Kobza Jozef, prof., Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Jeleň Stanislav, doc., RNDr., CSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Predmet Genetické typy ložísk nerastných surovín neobmedzovať iba na Slovensko.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080307

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

Názov študijného programu: geochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1205 (4.1.28) Geochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišiak Ján, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Kobza Jozef, prof., Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Jeleň Stanislav, doc., RNDr., CSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Predmet Genetické typy ložísk nerastných surovín neobmedzovať iba na Slovensko.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080340

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Snoha Ľubomír, prof., RNDr., DSc., DrSc. (1955)
Hric Roman, doc., RNDr., PhD. (1970)
Špitalský Vladimír, doc., RNDr., PhD. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080339

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
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 spolugaranti:

Snoha Ľubomír, prof., RNDr., DSc., DrSc. (1955)
Hric Roman, doc., RNDr., PhD. (1970)
Špitalský Vladimír, doc., RNDr., PhD. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080338

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Snoha Ľubomír, prof., RNDr., DSc., DrSc. (1955)
Hric Roman, doc., RNDr., PhD. (1970)
Špitalský Vladimír, doc., RNDr., PhD. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080337

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematická analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1104 (9.1.4) Matematická analýza
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 spolugaranti:

Snoha Ľubomír, prof., RNDr., DSc., DrSc. (1955)
Hric Roman, doc., RNDr., PhD. (1970)
Špitalský Vladimír, doc., RNDr., PhD. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080344

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: pravdepodobnosť a matematická štatistika
Číslo a názov študijného odboru: 1106 (9.1.11) Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Wimmer, Gejza, prof. RNDr., DrSc. (1949)
Maličký, Peter, doc. RNDr., CSc. (1956)
Grendár, Marian, doc. Mgr., PhD. (1969)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1949 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080343

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: pravdepodobnosť a matematická štatistika
Číslo a názov študijného odboru: 1106 (9.1.11) Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Wimmer, Gejza, prof. RNDr., DrSc. (1949)
Maličký, Peter, doc. RNDr., CSc. (1956)
Grendár, Marian, doc. Mgr., PhD. (1969)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1949 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080342

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1106 (9.1.11) Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Wimmer, Gejza, prof. RNDr., DrSc. (1949)
Maličký, Peter, doc. RNDr., CSc. (1956)
Grendár, Marian, doc. Mgr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080341

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: pravdepodobnosť a matematická štatistika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 1106 (9.1.11) Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Wimmer, Gejza, prof. RNDr., DrSc. (1949)
Maličký, Peter, doc. RNDr., CSc. (1956)
Grendár, Marian, doc. Mgr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080324

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: sanácia environmentálnych záťaží
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny 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 spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)
Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc. (1948)
Pidlisniuk Valentyna, prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080323

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: sanácia environmentálnych záťaží
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny 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 spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)
Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc. (1948)
Pidlisniuk Valentyna, prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080322

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: sanácia environmentálnych záťaží
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny 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 spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)
Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc. (1948)
Pidlisniuk Valentyna, prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080321

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: sanácia environmentálnych záťaží
Číslo a názov študijného odboru: 1615 (4.3.3) Environmentálny 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 spolugaranti:

Andráš Peter, prof. RNDr. CSc. (1953)
Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc. (1948)
Pidlisniuk Valentyna, prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080287

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
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 spolugaranti:

Holec Stanislav, prof., RNDr., PhD. (1956)
Tomášik Boris, doc., Mgr., PhD. (1972)
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080286

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
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 spolugaranti:

Holec Stanislav, prof., RNDr., PhD. (1956)
Tomášik Boris, doc., Mgr., PhD. (1972)
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080285

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
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 spolugaranti:

Holec Stanislav, prof., RNDr., PhD. (1956)
Tomášik Boris, doc., Mgr., PhD. (1972)
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080284

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
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 spolugaranti:

Holec Stanislav, prof., RNDr., PhD. (1956)
Tomášik Boris, doc., Mgr., PhD. (1972)
Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080291

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
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 spolugaranti:

Hanzel, Pavol, prof. RNDr., CSc. (1949)
Haviar, Miroslav, doc. RNDr., CSc. (1965)
Janiš, Vladimír, doc., RNDr., CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080290

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hanzel, Pavol, prof. RNDr., CSc. (1949)
Haviar, Miroslav, doc. RNDr., CSc. (1965)
Janiš, Vladimír, doc., RNDr., CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080289

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
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 spolugaranti:

Hanzel, Pavol, prof. RNDr., CSc. (1949)
Haviar, Miroslav, doc. RNDr., CSc. (1965)
Janiš, Vladimír, doc., RNDr., CSc. (1963)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080288

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Fakulta prírodných vied (714070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hanzel, Pavol, prof. RNDr., CSc. (1949)
Haviar, Miroslav, doc. RNDr., CSc. (1965)
Janiš, Vladimír, doc., RNDr., CSc. (1963)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080138

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
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: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080136

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #2500

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080135

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080137

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080140

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080139

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - história
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080141

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080215

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: aplikovaná etnológia
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Darulová, Jolana, doc., PhDr., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080142

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: európske kultúrne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk a francúzsky
jazyk a nemecký jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kačiuškiené, Genovaité, prof., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080147

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080144

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - francúzsky jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk a anglický
jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080143

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080145

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk a anglický
jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080146

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia - ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080148

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: francúzsky jazyk a kultúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080149

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080218

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080219

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080216

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080217

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080220

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: muzeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7130 (2.1.24) Muzeológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šmigeľ, Michal, doc., PhDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080151

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080152

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080150

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080153

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: poľský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a poľský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Śliwiński, Władysław, prof., dr hab. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 1950 (po 31. 8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080154

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a poľský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Śliwiński, Władysław, prof., dr hab. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 1950 (po 31. 8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080227

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: rekreológia
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bartík, Pavol, prof., PaedDr., PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #2499

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: rekreológia
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bartík, Pavol, prof., PaedDr., PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080156

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)
Kováčová, Marta, doc., PhDr., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080155

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080163

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Tatár, Jozef, doc., PaedDr., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080158

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080159

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080160

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080157

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080161

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080162

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080165

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a španielsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Wilk-Racieska, Joanna, dr hab. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080164

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a taliansky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Arcangeli, Massimo, prof., Dr. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080113

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Homolová, Eva, doc., PhDr., PhD. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080114

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Šuch, Juraj, doc., PhDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080115

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Křečková, Vlasta, doc., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080116

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Kmeť, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080117

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Dobrík, Zdenko, doc., PaedDr., PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080118

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Kováčová, Marta, doc., PhDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080119

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Lomenčík, Július, doc., PaedDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080120

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Michal, Jiř í, doc., PaedDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080121

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Michal, Jiř í, doc., PaedDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080111

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,21.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov, 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)
Čillík, Ivan, prof., PaedDr., CSc. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080112

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,21.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov, 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)
Čillík, Ivan, prof., PaedDr., CSc. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080122

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080170

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080167

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 6131 (2.1.5) Etika
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080168

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080166

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080169

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080172

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080171

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná etika - história
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)
Varinský, Vladimír, prof., PhD., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080173

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080174

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: európske kultúrne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a ruský a francúzsky a
nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kačiuškiené, Genovaité, prof., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080179

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080176

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: filozofia - francúzsky jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk a anglický
jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080175

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: filozofia - história
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080177

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: filozofia -nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080178

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: filozofia - ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)
Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080180

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: francúzsky jazyk a kultúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080181

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080223

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080224

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: história (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080221

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: história - nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080222

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: história - ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080183

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080184

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080182

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080185

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: poľský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a poľský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Śliwiński, Władysław, prof., dr hab. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 1950 (po 31. 8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080186

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a poľský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Śliwiński, Władysław, prof., dr hab. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 1950 (po 31. 8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080188

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080187

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080195

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080190

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr. , PhD. (1968)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080191

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)
Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080192

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Chovancová, Katarína, doc., PhDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080189

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)
Varinský, Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080193

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080194

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7330 (2.1.35)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krnová, Kristína, prof., PhDr., CSc. (1952)
Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Pakhomova, Svitlana, prof., DrSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080196

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a španielsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Anatolievna, prof., DrSc. (1952)
Wilk-Racieska, Joanna, dr hab. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080125

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Homolová, Eva, doc., PhDr., PhD. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080126

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Šuch, Juraj, doc., PhDr., PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080127

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Křečková, Vlasta, doc., PhDr., CSc. (1954)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080128

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Kmeť, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080129

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Dobrík, Zdenko, doc., PaedDr., PhD. (1966)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080130

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a ruský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Kováčová, Marta, doc., PhDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080131

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Lomenčík, Július, doc., PaedDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080132

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Michal, Jiř í, doc., PaedDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080133

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Michal, Jiř í, doc., PaedDr., PhD. (1961)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080123

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,21.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov, 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Čillík, Ivan, prof., PaedDr., CSc. (1958)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080124

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1,21.

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov, 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Čillík, Ivan, prof., PaedDr., CSc. (1958)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080134

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková, Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080197

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)
Fobelová, Daniela, prof., PhDr., PhD. (1954)
Ďurčík, Vladimír, doc., PhDr., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080198

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: aplikovaná etika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fobel, Pavel, prof., PhDr., PhD. (1953)
Fobelová, Daniela, prof., PhDr., PhD. (1954)
Ďurčík, Vladimír, doc., PhDr., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080199

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: európske kultúrne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a francúzsky a nemecký a
ruský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kačuškiené, Genovait?, prof., DrSc (1954)
Mešková, Ľudmila, doc., PhDr., PhD. (1948)
Banaś, Monika, dr hab., PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6. Rok narodenia spolugaranta 1 (1948 po začiatku septembra).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080200

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: európske kultúrne štúdiá (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a francúzsky a nemecký a
ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kačuškiené, Genovaité, prof., DrSc (1954)
Mešková, Ľudmila, doc., PhDr., PhD. (1948)
Banaś, Monika, dr hab., PhD. (1969)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080203

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: literárna veda
Číslo a názov študijného odboru: 8102 (2.1.36) Literárna veda
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Alabán, František, prof., PhDr., CSc. (1951)
Golema, Martin, doc., PaedDr., PhD. (1966)
Jančovič, Ivan, doc., PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080202

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: literárna veda
Číslo a názov študijného odboru: 8102 (2.1.36) Literárna veda
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Alabán, František, prof., PhDr., CSc. (1951)
Golema, Martin, doc., PaedDr., PhD. (1966)
Jančovič, Ivan, doc., PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080225

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský ,Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)
Škvarna, Dušan, prof., PhDr., PhD. (1954)
Šmigeľ, Michal, doc., PhDr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080226

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenské dejiny (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Varinský ,Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1954)
Škvarna, Dušan, prof., PhDr., PhD. (1954)
Šmigeľ, Michal, doc., PhDr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080205

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Klincková, Janka, doc., PhDr., PhD. (1949)
Krško, Jaromír, doc., Mgr., PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080204

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: slovenský jazyk
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Odaloš, Pavol, prof., PaedDr., CSc., Dr. h. c. (1960)
Klincková, Janka, doc., PhDr., PhD. (1949)
Krško, Jaromír, doc., Mgr., PhD. (1967)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080228

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: športová edukológia
Číslo a názov študijného odboru: 7403 (8.1.3) Športová edukológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jančoková, Ľudmila, prof., PaedDr., CSc. (1953)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)
Bendíková, Elena, doc., PaedDr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080229

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: športová edukológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7403 (8.1.3) Športová edukológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jančoková, Ľudmila, prof., PaedDr., CSc. (1953)
Nemec, Miroslav, doc., PaedDr., PhD. (1962)
Bendíková, Elena, doc., PaedDr., PhD. (1975)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080230

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: športová humanistika
Číslo a názov študijného odboru: 7404 (8.1.4) Športová humanistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Görner, Karol, prof., PaedDr., PhD. (1959)
Michal, Jiř í, doc., PaedDr., PhD. (1961)
Adamčák, Štefan, doc., PaedDr., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080231

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: športová humanistika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7404 (8.1.4) Športová humanistika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Görner, Karol, prof., PaedDr., PhD. (1959)
Michal, Jiř í, doc., PaedDr., PhD. (1961)
Adamčák, Štefan, doc., PaedDr., PhD. (1971)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080233

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: športová kinantropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7402 (8.1.5) Športová kinantropológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čillík, Ivan, prof., PaedDr., CSc. (1958)
Bartík, Pavol, prof., PaedDr., PhD. (1959)
Pupiš, Martin, doc., PaedDr., PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080232

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: športová kinantropológia
Číslo a názov študijného odboru: 7402 (8.1.5) Športová kinantropológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čillík, Ivan, prof., PaedDr., CSc. (1958)
Bartík, Pavol, prof., PaedDr., PhD. (1959)
Pupiš, Martin, doc., PaedDr., PhD. (1978)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
nový študijný program

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080206

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Šlosiar, Ján, prof., PhDr., CSc. (1952)
Wollner, Ulrich, doc., PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080207

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: systematická filozofia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sedová, Tatiana, prof., PhDr., CSc. (1953)
Šlosiar, Ján, prof., PhDr., CSc. (1952)
Wollner, Ulrich, doc., PhD. (1974)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080210

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: translatológia
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a nemecký a francúzsky a
ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Antolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080208

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: translatológia
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický a nemecký a francúzsky a
ruský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sugay, Larisa Antolievna, prof., DrSc. (1952)
Biloveský, Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1968)
Ďuricová, Alena, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080212

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná jazykoveda
Číslo a názov študijného odboru: 7301 (2.1.33) Všeobecná jazykoveda
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 spolugaranti:

Patráš, Vladimír, prof., PaedDr., CSc. (1959)
Schulze, Wolfgang, prof., Dr. phil. (1953)
Chorvát, Ján, doc., PhDr., PhD. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6: rok narodenia spolugaranta 1948 (do 31. 8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080214

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (714030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná jazykoveda (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7301 (2.1.33) Všeobecná jazykoveda
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 spolugaranti:

Patráš, Vladimír, prof., PaedDr., CSc. (1959)
Schulze, Wolfgang, prof., Dr. phil. (1953)
Chorvát, Ján, doc., PhDr., PhD. (1948)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof.; PaedDr. CSc. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof.; PaedDr. CSc. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080061

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: evanjelikálna teológia a misia
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
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 spolugaranti:

Procházka Pavel, prof. ThDr. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080062

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: evanjelikálna teológia a misia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Procházka Pavel, prof. ThDr. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedagogika - vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Emmerová Ingrid, doc. PhDr. PhD., mim. prof. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080003

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedagogika - vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Emmerová Ingrid, doc. PhDr. PhD., mim. prof. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Doušková Alena, Prof., PaedDr., PhD. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Doušková Alena, Prof., PaedDr., PhD. (1956)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080067

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudecová Anna, prof. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálna práca (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudecová Anna, prof. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a český
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Korim Vojtech, Prof., PaedDr., 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 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a český
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Korim Vojtech, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pazúrik, Milan, Prof. PaedDr., CSc. (1950)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. 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 garanta 1950 (do 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pazúrik, Milan, Prof. PaedDr., CSc. (1950)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fridman, Libor, Doc., PaedDr., PhD. (1957)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fridman, Libor, Doc., PaedDr., PhD. (1957)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, Prof,. PhDr. , CSc. (1953)
Belková Vlasta, Doc., PaedDr., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Valihorová Marta, Doc. PhDr. CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080015

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Valihorová Marta, Doc. PhDr. CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Klimeková Anna, prof. PhDr., PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Klimeková Anna, prof. PhDr., PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080018

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výtvarného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Uhel Jaroslav, doc., PaedDr., ArtD. (1954)
Sokol Milan, Prof. Akad. mal (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080019

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Sokol Milan, prof., Akad. mal. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080020

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof. PaedDr. CSc. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080021

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof. PaedDr. CSc. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080063

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: evanjelikálna teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Procházka Pavel, prof. ThDr. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080064

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: evanjelikálna teológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Procházka Pavel, prof. ThDr. PhD. (1951)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080022

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kosová Beata, Dr. h. c. prof. PhDr. CSc. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská pedagogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kosová Beata, Dr. h. c. prof. PhDr. CSc. (1957)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080024

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hroncová Jolana, Prof. PhDr. PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garantky 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080025

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálna pedagogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hroncová Jolana, Prof. PhDr. PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080069

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudecová Anna, prof. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080070

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: sociálna práca (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudecová Anna, prof. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080031

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a český
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Korim Vojtech, Prof., PaedDr., CSc. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a český
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Korim Vojtech, Prof., PaedDr., 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 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080026

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pazúrik, Milan, Prof. PaedDr., CSc. (1950)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. 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 garanta 1950 (do 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080027

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pazúrik, Milan, Prof. PaedDr., CSc. (1950)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080029

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fridman, Libor, Doc., PaedDr., PhD. (1957)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080028

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fridman, Libor, Doc., PaedDr., PhD. (1957)
Kariková Soňa, Prof. PhDr. PhD. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Belková Vlasta, Doc., PaedDr., PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Zvýšiť publikačnú činnosť spolugaranta 1.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kasáčová Bronislava, Prof., PhDr., CSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kasáčová Bronislava, Prof., PhDr., CSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080036

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Valihorová Marta, Doc. PhDr. CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080035

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Valihorová Marta, Doc. PhDr. CSc. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080038

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Klimeková Anna, prof. PhDr., PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080037

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Klimeková Anna, prof. PhDr., PhD. (1949)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080039

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výtvarného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Uhel Jaroslav, doc., PaedDr., ArtD. (1954)
Sokol Milan, Prof. Akad. mal (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080040

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kariková Soňa, prof., PhDr., PhD. (1953)
Sokol Milan, prof., Akad. mal. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080042

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
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 spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof.; PaedDr. CSc. (1964)
Kariková Soňa, Prof.; PhDr. PhD. (1953)
Pavlov Ivan, Doc.; PaedDr.; PhD. (1965)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080041

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof.; PaedDr. CSc. (1964)
Kariková Soňa, Prof.; PhDr. PhD. (1953)
Pavlov Ivan, Doc.; PaedDr.; PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080044

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
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 spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof.; PaedDr. CSc. (1964)
Kariková Soňa, Prof.; PhDr. PhD. (1953)
Pavlov Ivan, Doc.; PaedDr.; PhD. (1965)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080043

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: andragogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7522 (1.1.9) Andragogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Krystoň Miroslav, Prof.; PaedDr. CSc. (1964)
Kariková Soňa, Prof.; PhDr. PhD. (1953)
Pavlov Ivan, Doc.; PaedDr.; PhD. (1965)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080046

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika hudobného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Pazúrik, Milan, prof., PaedDr., CSc. (1950)
Fridman Libor, doc., PaedDr., PhD. (1957)
Janek Marián, doc., PaedDr., PhD. (1950)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080045

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika hudobného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pazúrik, Milan, prof., PaedDr., CSc. (1950)
Fridman Libor, doc., PaedDr., PhD. (1957)
Janek Marián, doc., PaedDr., 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 31.8.).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika hudobného umenia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Pazúrik, Milan, prof., PaedDr., CSc. (1950)
Fridman Libor, doc., PaedDr., PhD. (1957)
Janek Marián, doc., PaedDr., PhD. (1950)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080047

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika hudobného umenia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pazúrik, Milan, prof., PaedDr., CSc. (1950)
Fridman Libor, doc., PaedDr., PhD. (1957)
Janek Marián, doc., PaedDr., PhD. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080050

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika výtvarného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Sokol Milan, prof., akad. mal. (1952)
Uhel Jaroslav, doc., PaedDr., ArtD. (1954)
Vašašová Zlata, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 Vedecká činnosť garanta prof. Milana Sokola v oblasti didaktiky výtvarného umenia nie

je na dostatočnej úrovni (publikačné výstupy majú väčšinou charakter domáceho významu kategórie C,
vydané na vlastnej škole); garant má najmä umeleckú činnosť; spolugarant doc. Jaroslav Uhel uvádza vo
svojej VPCh prevažne umelecké a umenovedné výstupy; v žiadosti má uvedený len jeden výstup z
odborovej didaktiky; spolugarantka doc. Zlata Vašašová je na funkčnom mieste v ŠO Psychológia a jej
výskumná i publikačná činnosť je z oblasti školskej psychológie - nie didaktiky výtvarného umenia ani
odborovej didaktiky. KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom
jazyku, je celý spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné,
že program nemá obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na
lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080049

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika výtvarného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sokol Milan, prof., akad. mal. (1952)
Uhel Jaroslav, doc., PaedDr., ArtD. (1954)
Vašašová Zlata, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 vedecká činnosť garanta prof. Milana Sokola v oblasti didaktiky výtvarného umenia nie

je na dostatočnej úrovni (publikačné výstupy majú väčšinou charakter domáceho významu kategórie C,
vydané na vlastnej škole); garant má najmä umeleckú činnosť; spolugarant doc. Jaroslav Uhel uvádza vo
svojej VPCh prevažne umelecké a umenovedné výstupy; v žiadosti má uvedený len jeden výstup z
odborovej didaktiky; spolugarantka doc. Zlata Vašašová je na funkčnom mieste v ŠO Psychológia a jej
výskumná i publikačná činnosť je z oblasti školskej psychológie - nie didaktiky výtvarného umenia ani
odborovej didaktiky.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080052

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika výtvarného umenia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
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 spolugaranti:

Sokol Milan, prof., akad. mal. (1952)
Uhel Jaroslav, doc., PaedDr., ArtD. (1954)
Vašašová Zlata, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 vedecká činnosť garanta prof. Milana Sokola v oblasti didaktiky výtvarného umenia nie

je na dostatočnej úrovni (publikačné výstupy majú väčšinou charakter domáceho významu kategórie C,
vydané na vlastnej škole); spolugarant doc. Jaroslav Uhel uvádza vo svojej VPCh prevažne umelecké a
umenovedné výstupy; v žiadosti má uvedený len jeden výstup z odborovej didaktiky; spolugarantka doc.
Zlata Vašašová je na funkčnom mieste v ŠO Psychológia a jej výskumná i publikačná činnosť je z oblasti
školskej psychológie - nie didaktiky výtvarného umenia ani odborovej didaktiky. KSP-B2 Študijný
program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý spracovaný v jazyku
slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá obsah založený na
medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080051

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: didaktika výtvarného umenia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Sokol Milan, prof., akad. mal. (1952)
Uhel Jaroslav, doc., PaedDr., ArtD. (1954)
Vašašová Zlata, doc., PhDr., PhD. (1958)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 vedecká činnosť garanta prof. Milana Sokola v oblasti didaktiky výtvarného umenia nie

je na dostatočnej úrovni (publikačné výstupy majú väčšinou charakter domáceho významu kategórie C,
vydané na vlastnej škole); garant má najmä umeleckú činnosť; spolugarant doc. Jaroslav Uhel uvádza vo
svojej VPCh prevažne umelecké a umenovedné výstupy; v žiadosti má uvedený len jeden výstup z
odborovej didaktiky; spolugarantka doc. Zlata Vašašová je na funkčnom mieste v ŠO Psychológia a jej
výskumná i publikačná činnosť je z oblasti školskej psychológie - nie didaktiky výtvarného umenia ani
odborovej didaktiky.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080054

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 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 spolugaranti:

Hroncová Jolana, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Emmerová Ingrid, Doc. PhDr. PhD., mim. prof. (1977)
Belková Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080053

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hroncová Jolana, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Emmerová Ingrid, Doc. PhDr. PhD., mim. prof. (1977)
Belková Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garantky 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080056

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedagogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
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 spolugaranti:

Hroncová Jolana, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Emmerová Ingrid, Doc. PhDr. PhD., mim. prof. (1977)
Belková Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080055

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: pedagogika (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hroncová Jolana, Prof. PhDr. PhD. (1949)
Emmerová Ingrid, Doc. PhDr. PhD., mim. prof. (1977)
Belková Vlasta, Doc. PaedDr. PhD. (1952)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080060

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kosová Beata, Dr. h. c. prof. PhDr., PhD. (1957)
Doušková Alena, Prof. PaedDr., PhD. (1956)
Kasáčová Bronislava, Prof. PhDr. CSc. (1959)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080059

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kosová Beata, Dr. h. c. prof. PhDr., PhD. (1957)
Doušková Alena, Prof. PaedDr., PhD. (1956)
Kasáčová Bronislava, Prof. PhDr. CSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080058

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kosová Beata, Dr. h. c. prof. PhDr., PhD. (1957)
Doušková Alena, Prof. PaedDr., PhD. (1956)
Kasáčová Bronislava, Prof. PhDr. CSc. (1959)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Študijný program, ktorý deklaruje, že jeho obsah bude v anglickom jazyku, je celý

spracovaný v jazyku slovenskom, vrátane IL. Rovnako je z informačných listov zjavné, že program nemá
obsah založený na medzinárodne akceptovaných poznatkoch (napr. obmedzenie sa na lokálnu literatúru).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080057

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kosová Beata, Dr. h. c. prof. PhDr., PhD. (1957)
Doušková Alena, Prof. PaedDr., PhD. (1956)
Kasáčová Bronislava, Prof. PhDr. CSc. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080065

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
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 spolugaranti:

Procházka Pavel, prof. ThDr. PhD. (1951)
Hanes Pavel, Doc. ThDr. PhD. (1954)
Masarik Albín, Doc. ThDr. PhD. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080066

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Pedagogická fakulta (714010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teológia (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
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 spolugaranti:

Procházka Pavel, prof. ThDr. PhD. (1951)
Hanes Pavel, Doc. ThDr. PhD. (1954)
Masarik Albín, Doc. ThDr. PhD. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080345

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
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 spolugaranti:

Mamojka Mojmír, Mult. Dr .h. c. prof. JUDr., 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 vysokej škole:
- skvalitniť publikačnú činnosť v oblasti vedeckých výstupov - znížiť počet záverečných prác

na učiteľa v súlade s kritériami akreditačnej komisie - predmet "právna informatika" zaradiť ako tému
jadra podľa opisu ŠO - zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formuláru

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080346

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: právo (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mamojka Mojmír, Mult. Dr .h. c. prof. JUDr., CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
- skvalitniť publikačnú činnosť v oblasti vedeckých výstupov - znížiť počet záverečných prác

na učiteľa v súlade s kritériami akreditačnej komisie - predmet "právna informatika" zaradiť ako tému
jadra podľa opisu ŠO - zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formulára

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080347

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mamojka Mojmír, Mult. Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A1 - spĺňa, ale neutvára: a) ako vedecké publikačné výstupy nemožno akceptovať uvádzané

učebnice (II.2, II.3), b) nie je možné akceptovať grant priznaný Akadémii PZ (II.4), c) nedostatočný
počet citácií - z piatich publikácií tri nemajú 10 citačných ohlasov (II.5); KSP A4 spĺňa, ale neutvára:- z
predložených materiálov vyplýva, že mnohí učitelia výrazne prekračujú maximálne prípustný počet
záverečných prác na jedného učiteľa; KSP A6 spĺňa, ale neutvára: - garant nemá dostatočnú publikačnú
činnosť za hodnotené obdobie - minimálne dve publikácie z uvádzaných piatich sú učebnice, nie
publikácie vedeckého charakteru (II.28); KSP B2 - spĺňa, ale neutvára: - nie sú uvedené žiadne údaje;
podľa dostupných informačných listov absentuje predmet "pracovné právo" ako nosná téma jadra podľa
opisu ŠO a predmet "právo sociálneho zabezpečenia" ako ďalšia téma jadra podľa opisu ŠO

Odporúčania vysokej škole:
- skvalitniť publikačnú činnosť v oblasti vedeckých výstupov - znížiť počet záverečných prác

na učiteľa v súlade s kritériami akreditačnej komisie - predmet "pracovné právo" zaradiť ako nosnú tému
jadra podľa opisu ŠO a predmet "právo sociálneho zabezpečenia" ako ďalšiu tému jadra podľa opisu
ŠO - zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formuláru

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080348

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: právo (2014)
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Mamojka Mojmír, Mult. Dr. h. c. prof. JUDr., CSc. (1950)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A1 spĺňa, ale neutvára: a) ako vedecké publikačné výstupy nemožno akceptovať uvádzané

učebnice (II.2, II.3), b) nie je možné akceptovať grant priznaný Akadémii PZ (II.4), c) nedostatočný
počet citácií - z piatich publikácií tri nemajú 10 citačných ohlasov (II.5); KSP A4 spĺňa, ale neutvára: -
z predložených materiálov vyplýva, že mnohí učitelia výrazne prekračujú maximálne prípustný počet
záverečných prác na jedného učiteľa; KSP A6 spĺňa, ale neutvára: - garant nemá dostatočnú publikačnú
činnosť za hodnotené obdobie - minimálne dve publikácie z uvádzaných piatich sú učebnice, nie
publikácie vedeckého charakteru (II.28); KSP B2 - spĺňa, ale neutvára: - nie sú uvedené žiadne údaje;
podľa dostupných informačných listov absentuje predmet "pracovné právo" ako nosná téma jadra podľa
opisu ŠO a predmet "právo sociálneho zabezpečenia" ako ďalšia téma jadra podľa opisu ŠO

Odporúčania vysokej škole:
- skvalitniť publikačnú činnosť v oblasti vedeckých výstupov - znížiť počet záverečných prác

na učiteľa v súlade s kritériami akreditačnej komisie - predmet "pracovné právo" zaradiť ako nosnú tému
jadra podľa opisu ŠO a predmet "právo sociálneho zabezpečenia" ako ďalšiu tému jadra podľa opisu
ŠO - zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formuláru

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080350

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mamojka, Mojmír, Mult. Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1950)
Kubincová, Soňa, Doc., JUDr., PhD. (1957)
Gandžalová, Daniela, Doc., JUDr., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A5 Komisia pre štátne skúšky nie je schválená vedeckou radou fakulty v dostatočnom

zložení a chýbajú pravidlá pre jej tvorbu. KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu a jeho skutočnú angažovanosť pri garantovaní študijného programu; chýbajúce výstupy
na úrovni špičkovej medzinárodnej kvality, neostatočná publikačná činnosť (vo VPCH garanta sú
uvedené len dva publikačné výstupy za 5 rokov zaradené do kategórie B).

Odporúčania vysokej škole:
Zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formulárov. Napr. nebolo možné vyhodnotiť plnenie

kritéria KSP A4, pretože uvádzané údaje sú pravdepodobne nesprávne, a z predložených materiálov
neoveriteľné (II.23).

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080349

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mamojka, Mojmír, Mult. Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1950)
Kubincová, Soňa, Doc., JUDr., PhD. (1957)
Gandžalová, Daniela, Doc., JUDr., PhD. (1962)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A5 Komisia pre štátne skúšky nie je schválená vedeckou radou fakulty v dostatočnom

zložení a chýbajú pravidlá pre jej tvorbu. KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu a jeho skutočnú angažovanosť pri garantovaní študijného programu; chýbajúce výstupy
na úrovni špičkovej medzinárodnej kvality, neostatočná publikačná činnosť (vo VPCH garanta sú
uvedené len dva publikačné výstupy za 5 rokov zaradené do kategórie B).

Odporúčania vysokej škole:
Zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formulárov. Napr. nebolo možné vyhodnotiť plnenie

kritéria KSP A4, pretože uvádzané údaje sú pravdepodobne nesprávne, a z predložených materiálov
neoveriteľné (II.23).

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080352

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čečot Vladimír, Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1951)
Korgo Dušan, Doc., JUDr., PhD. (1948)
Klátik Jaroslav, Doc., JUDr., PhD. (1979)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere; a) len jedna publikácia je z odboru
trestné právo a ide o učebnicu, nie vedeckú publikáciu (II.2), b) len tri výstupy sú z odboru trestné
právo, z toho sú dve učebnice, nie vedecké výstupy (II.3). Pracovisko sa nepodieľa dostatočne na
výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni; c) z troch uvádzaných grantov bol len jeden pridelený
UMB (II.4), d) v bode II.6 fakulta neuviedla žiadne údaje. KSP-A5 Komisia pre štátne skúšky nie je
schválená vedeckou radou fakulty v dostatočnom zložení a chýbajú pravidlá pre jej tvorbu. KSP-A6
Vedecký profil a výsledky garanta a spolugaranta (doc. Korgo nemá vedecko-pedagogický titul v
študijnom odbore trestné právo ani v príbuznom odbore) nezaručujú odbornú kvalitu a jeho skutočnú
angažovanosť pri garantovaní študijného programu; chýbajúce výstupy na úrovni špičkovej
medzinárodnej kvality, neostatočná publikačná činnosť (vo VPCH garanta je uvedený len jeden
publikačný výstup za 5 rokov).

Odporúčania vysokej škole:
Zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formulárov.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 195/2014-AK / #1080351

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (714000000)

Fakulta: Právnická fakulta (714080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čečot Vladimír, Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1951)
Korgo Dušan, Doc., JUDr., PhD. (1948)
Klátik Jaroslav, Doc., JUDr., PhD. (1979)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného

odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere; a) len jedna publikácia je z odboru
trestné právo a ide o učebnicu, nie vedeckú publikáciu (II.2), b) len tri výstupy sú z odboru trestné
právo, z toho sú dve učebnice, nie vedecké výstupy (II.3). Pracovisko sa nepodieľa dostatočne na
výskumných projektoch na medzinárodnej úrovni; c) z troch uvádzaných grantov bol len jeden pridelený
UMB (II.4), d) v bode II.6 fakulta neuviedla žiadne údaje. KSP-A5 Komisia pre štátne skúšky nie je
schválená vedeckou radou fakulty v dostatočnom zložení a chýbajú pravidlá pre jej tvorbu. KSP-A6
Vedecký profil a výsledky garanta a spolugaranta (doc. Korgo nemá vedecko-pedagogický titul v
študijnom odbore trestné právo ani v príbuznom odbore) nezaručujú odbornú kvalitu a jeho skutočnú
angažovanosť pri garantovaní študijného programu; chýbajúce výstupy na úrovni špičkovej
medzinárodnej kvality, neostatočná publikačná činnosť (vo VPCH garanta je uvedený len jeden
publikačný výstup za 5 rokov).

Odporúčania vysokej škole:
Zodpovednejšíe pristupovať k vypĺňaniu formulárov.

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .


