
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120372

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Urbančíková Nataša, doc. Ing., PhD. (1960)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120371

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961) 
Urbančíková Nataša, doc. Ing., PhD. (1960)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120374

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Urbančíková Nataša, doc. Ing., PhD. (1960)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120373

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Urbančíková Nataša, doc. Ing., PhD. (1960)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120376

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šoltés Michal, doc. Ing. PhD. (1976)
Anna Bánociová, doc. Ing. PhD. (1951)
Mirdala Rajmund, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120375

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šoltés Michal, doc. Ing. PhD. (1976)
Anna Bánociová, doc. Ing. PhD. (1951)
Mirdala Rajmund, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120378

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šoltés Michal, doc. Ing. PhD. (1976)
Anna Bánociová, doc. Ing. PhD. (1951)
Mirdala Rajmund, doc. 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: 215/2014-AK / #1120377

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šoltés Michal, doc. Ing. PhD. (1976)
Anna Bánociová, doc. Ing. PhD. (1951)
Mirdala Rajmund, doc. 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: 215/2014-AK / #1120380

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Urbančíková Nataša, doc. Ing., PhD. (1960)
Želinský Tomáš, doc. Ing., PhD. (1982)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120379

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120382

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120381

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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 verejnej správy
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120384

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gazda Vladimír, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120383

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gazda Vladimír, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120386

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gazda Vladimír, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120385

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gazda Vladimír, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120392

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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:

Gazda Vladimír, prof. Ing., PhD. (1961)
Vincent Šoltés, prof. RNDr., CSc. (1949)
Delina Radoslav, doc. Ing., PhD. (1974)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 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: 215/2014-AK / #1120391

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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:

Gazda Vladimír, prof. Ing., PhD. (1961)
Vincent Šoltés, prof. RNDr., CSc. (1949)
Delina Radoslav, doc. Ing., PhD. (1974)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 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: 215/2014-AK / #1120394

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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:

Gazda Vladimír, prof. Ing., PhD. (1961)
Vincent Šoltés, prof. RNDr., CSc. (1949)
Delina Radoslav, 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: 215/2014-AK / #1120393

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

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:

Gazda Vladimír, prof. Ing., PhD. (1961)
Vincent Šoltés, prof. RNDr., CSc. (1949)
Delina Radoslav, 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: 215/2014-AK / #1120388

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: priestorová a regionálna ekonómia
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
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:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)
Želinský Tomáš, doc. Ing., PhD. (1982)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120387

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: priestorová a regionálna ekonómia
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
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:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)
Želinský Tomáš, doc. Ing., PhD. (1982)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Zmena názvu ŠP. V súčasnosti majú s kódom, ktorý VŠ uvádza v podkladoch (nesprávne),

akreditovaný ŠP verejná správa a regionálny rozvoj.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120390

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: priestorová a regionálna ekonómia
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
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:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)
Želinský Tomáš, doc. Ing., PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120389

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Ekonomická fakulta (709070000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: priestorová a regionálna ekonómia
Číslo a názov študijného odboru: 6218 (3.3.5) Verejná správa a regionálny rozvoj
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:

Hudec Oto, prof. RNDr., CSc. (1961)
Mirdala Rajmund, doc. Ing., PhD. (1976)
Želinský Tomáš, doc. Ing., PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120072

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

KOSTÚR Karol, Prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * garant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120073

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

KOSTÚR Karol, Prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * garant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120007

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: baníctvo a geotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
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:

Bauer Viliam, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: baníctvo a geotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
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:

Bauer Viliam, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120080

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: dopravná logistika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 188
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fedorko Gabriel, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120081

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: dopravná logistika podniku
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 188
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fedorko Gabriel, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: geodézia a geografické informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Blišťan Peter, doc. Ing. PhD. (1972)

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: 215/2014-AK / #1120002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: geodézia a geografické informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:

Blišťan Peter, doc. Ing. PhD. (1972)

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: 215/2014-AK / #1120003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: geodézia a kataster nehnuteľností
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Weiss Gabriel, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: geodézia a kataster nehnuteľností
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:

Weiss Gabriel, Dr.h.c., prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geológia a regionálny rozvoj
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 189
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zacharov Michal, 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: 215/2014-AK / #1120010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geológia a regionálny rozvoj
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 189
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zacharov Michal, 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: 215/2014-AK / #1120011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geoprieskum
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

JACKO Stanislav, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120012

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geoprieskum
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

JACKO Stanislav, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120013

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geoturizmus
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Jablonská Jana, Doc., Ing., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 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: 215/2014-AK / #1120014

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geoturizmus
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Jablonská Jana, Doc., 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: 215/2014-AK / #1120015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Kuzevič Štefan, doc., Ing., PhD. (1972)

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: 215/2014-AK / #1120016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Kuzevič Štefan, doc., Ing., PhD. (1972)

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: 215/2014-AK / #1120017

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Podlubný Igor, prof. RNDr. DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120018

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Podlubný Igor, prof. RNDr. DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120019

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: manažérstvo procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Terpák Ján, Prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120020

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: manažérstvo procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Terpák Ján, Prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120021

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: manažérstvo zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Cehlár Michal, Prof. Ing., PhD., Ing-Paed IGIP (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: 215/2014-AK / #1120022

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: manažérstvo zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Cehlár Michal, Prof. Ing., PhD., Ing-Paed IGIP (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: 215/2014-AK / #1120023

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: mineralurgia a environmentálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
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:

Škvarla Jiř í, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120024

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: mineralurgia a environmentálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
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:

Škvarla Jiř í, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120025

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
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:

Kozáková Ľubica, doc. 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: 215/2014-AK / #1120026

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
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:

Kozáková Ľubica, doc. 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: 215/2014-AK / #1120082

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: priemyselná logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 188
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Straka Martin, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120083

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: priemyselná logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 188
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Straka Martin, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120027

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Benková Marta, doc. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120028

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Benková Marta, doc. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120029

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
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:

Peterka Pavel, doc. Ing. PhD., (1970)

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: 215/2014-AK / #1120030

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
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:

Peterka Pavel, doc. Ing. PhD., (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: 215/2014-AK / #1120031

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Rybár Radim, doc, Ing., 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: 215/2014-AK / #1120032

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Rybár Radim, doc, Ing., PhD. (1973)

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: 215/2014-AK / #1120033

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
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:

Pandula Blažej, doc. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
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:

Pandula Blažej, doc. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120035

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geologické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 124
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janočko Juraj, prof., Ing., CSc., Dr.scient. (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: 215/2014-AK / #1120036

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geologické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 124
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Janočko Juraj, prof., Ing., CSc., Dr.scient. (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: 215/2014-AK / #1120037

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geoturizmus
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Rybár Pavol, Dr.h.c. Prof. Ing., PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120038

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: geoturizmus
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Rybár Pavol, Dr.h.c. 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: 215/2014-AK / #1120039

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Podlubný Igor, Prof. RNDr. DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120040

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Podlubný Igor, Prof. RNDr. DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Weiss Gabriel, Dr.h.c. prof. Ing. PhD. (1955)
Kovanič Ľudovít, doc. Ing. CSc. (1953)
Sabová Janka, prof. Dr. Ing. (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: 215/2014-AK / #1120006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Číslo a názov študijného odboru: 3636 (5.1.3) Geodézia a kartografia
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:

Weiss Gabriel, Dr.h.c. prof. Ing. PhD. (1955)
Kovanič Ľudovít, doc. Ing. CSc. (1953)
Sabová Janka, prof. Dr. Ing. (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: 215/2014-AK / #1120041

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: manažérstvo zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Cehlár Michal, prof. Ing. PhD., Ing-Paed IGIP (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: 215/2014-AK / #1120042

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: manažérstvo zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Cehlár Michal, prof. Ing. PhD., Ing-Paed IGIP (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: 215/2014-AK / #1120043

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: mineralurgia a environmentálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Škvarla Jiř í, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120044

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: mineralurgia a environmentálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Škvarla Jiř í, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120084

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: priemyselná logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
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:

Malindžák Dušan, Dr.h.c. 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: 215/2014-AK / #1120085

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: priemyselná logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
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:

Malindžák Dušan, Dr.h.c. 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: 215/2014-AK / #1120045

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Leššo Igor, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120046

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Leššo Igor, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120074

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kostúr Karol, Prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * garant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120075

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kostúr Karol, Prof., Ing., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * garant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120047

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: technológie baníctva a tunelárstva
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bauer Viliam, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: technológie baníctva a tunelárstva
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bauer Viliam, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120049

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
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:

Pinka Ján, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120050

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
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:

Pinka Ján, prof. Ing. CSc., (1956)
Peterka Pavel, doc. Ing. PhD., (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: 215/2014-AK / #1120051

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Csikósová Adriana, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120052

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: využívanie alternatívnych zdrojov energie
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Csikósová Adriana, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120053

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dorčák Ľubomír, prof. Ing., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Nedostatočné garantovanie (úmrtie garanta počas posudzovania žiadosti).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120055

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: banská geológia a geologický prieskum
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
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:

Janočko Juraj, prof., Ing., CSc., Dr.scient. (1959)
Zacharov Michal, prof., Ing., PhD. (1951)
Jacko Stanislav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120056

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: banská geológia a geologický prieskum
Číslo a názov študijného odboru: 2121 (5.2.35) Banská geológia a geologický prieskum
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:

Janočko Juraj, prof., Ing., CSc., Dr.scient. (1959)
Zacharov Michal, prof., Ing., PhD. (1951)
Jacko Stanislav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120057

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
Číslo a názov študijného odboru: 2106 (5.2.36) Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
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:

Pinka Ján, prof. Ing. CSc., (1956)
Peterka Pavel, doc. Ing. PhD., (1970)
Krešák Jozef, doc. Ing. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Akreditačná komisia navrhuje preradenie spolugaranta 2 na FM v rovnakom alebo príbuznom

odbore, v akom je ŠP akreditovaný. Logistika v súčasnosti nie je zaradená ako príbuzný študijný odbor
ŠO 5.2.36.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120058

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
Číslo a názov študijného odboru: 2106 (5.2.36) Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
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:

Pinka Ján, prof. Ing. CSc., (1956)
Peterka Pavel, doc. Ing. PhD., (1970)
Krešák Jozef, doc. Ing. PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Akreditačná komisia navrhuje preradenie spolugaranta 2 na FM v rovnakom alebo príbuznom

odbore, v akom je ŠP akreditovaný. Logistika v súčasnosti nie je zaradená ako príbuzný študijný odbor
ŠO 5.2.36.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120059

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: banské meračstvo a geodézia
Číslo a názov študijného odboru: 2102 (5.2.33) Banské meračstvo a geodézia
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:

Sabová Janka, prof. Dr. Ing. (1953)
Kovanič Ľudovít, doc. Ing. CSc. (1953)
Gašinec Juraj, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120060

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: banské meračstvo a geodézia
Číslo a názov študijného odboru: 2102 (5.2.33) Banské meračstvo a geodézia
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:

Sabová Janka, prof. Dr. Ing. (1953)
Kovanič Ľudovít, doc. Ing. CSc. (1953)
Gašinec Juraj, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120062

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ekonomika zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Cehlár Michal, Prof. Ing. PhD. (1965)
Antošová Mária, doc. PhDr. PhD. (1965)
Čulková Katarína, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120061

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ekonomika zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Cehlár Michal, Prof. Ing. PhD. (1965)
Antošová Mária, doc. PhDr. PhD. (1965)
Čulková Katarína, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120064

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ekonomika zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Cehlár Michal, Prof. Ing. PhD. (1965)
Antošová Mária, doc. PhDr. PhD. (1965)
Čulková Katarína, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120063

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ekonomika zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Cehlár Michal, Prof. Ing. PhD. (1965)
Antošová Mária, doc. PhDr. PhD. (1965)
Čulková Katarína, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120065

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: mineralurgia a environmentálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
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:

Škvarla Jiř í, prof. Ing., CSc. (1961)
Zeleňák Fridrich, doc. Ing., PhD. (1954)
Kozáková Ľubica, doc. 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: 215/2014-AK / #1120066

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: mineralurgia a environmentálne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2133 (5.2.37) Mineralurgia
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:

Škvarla Jiř í, prof. Ing., CSc. (1961)
Zeleňák Fridrich, doc. Ing., PhD. (1954)
Kozáková Ľubica, doc. 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: 215/2014-AK / #1120086

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: priemyselná logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
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:

Malindžák Dušan, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1951)
Straka Martin, doc. Ing. PhD. (1973)
Rosová Andrea, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120087

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: priemyselná logistika
Číslo a názov študijného odboru: 3968 (8.5.1) Logistika
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:

Malindžák Dušan, Dr.h.c. prof. Ing. CSc. (1951)
Straka Martin, doc. Ing. PhD. (1973)
Rosová Andrea, doc. 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: 215/2014-AK / #1120077

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: riadenie a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Petráš Ivo, Prof. Ing. DrSc. (1973)
Kostúr Karol, Prof. Ing. CSc. (1951)
Laciak Marek, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * spolugarant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120076

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: riadenie a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Petráš Ivo, Prof. Ing. DrSc. (1973)
Kostúr Karol, Prof. Ing. CSc. (1951)
Laciak Marek, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * spolugarant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120079

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: riadenie a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Petráš Ivo, Prof. Ing. DrSc. (1973)
Kostúr Karol, Prof. Ing. CSc. (1951)
Laciak Marek, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * spolugarant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120078

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

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: riadenie a informatizácia procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Petráš Ivo, Prof. Ing. DrSc. (1973)
Kostúr Karol, Prof. Ing. CSc. (1951)
Laciak Marek, doc. Ing. PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * spolugarant nie je na funkčnom mieste v príslušnom ani príbuznom študijnom odbore

(nesplnená minimálna podmienka)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120067

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podlubný Igor, Prof. RNDr. DrSc. (1961)
Benková Marta*, doc. Ing. CSc. (1961)
Terpák Ján, prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podlubný Igor, Prof. RNDr. DrSc. (1961)
Benková Marta, doc. Ing. CSc. (1961)
Terpák Ján, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120070

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
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:

Bauer Viliam, prof. Ing., CSc. (1955)
Čech Jozef, doc. Ing., CSc. (1954)
Pandula Blažej, doc. RNDr. 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: 215/2014-AK / #1120071

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2153 (5.2.32) Baníctvo
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:

Bauer Viliam, prof. Ing., CSc. (1955)
Čech Jozef, doc. Ing., CSc. (1954)
Pandula Blažej, doc. RNDr. 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: 215/2014-AK / #1120069

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: využívanie a ochrana zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Rybár Pavol, Dr.h.c., prof. Ing., PhD. (1950)
Csikosová Adriana, prof. Ing., PhD. (1956)
Kudelas Dušan, doc. Ing., PhD. (1976)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #2142

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (709010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: využívanie a ochrana zemských zdrojov
Číslo a názov študijného odboru: 2118 (5.2.38) Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
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:

Rybár Pavol, Dr.h.c., prof. Ing., PhD. (1950)
Csikosová Adriana, prof. Ing., PhD. (1956)
Kudelas Dušan, doc. 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: 215/2014-AK / #1120196

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: automatizované elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120195

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: automatizované elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120198

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: automatizované elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120197

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: automatizované elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120210

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., 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: 215/2014-AK / #1120209

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., 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: 215/2014-AK / #1120204

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Vladimír, Prof., RNDr., DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120203

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Vladimír, Prof., RNDr., DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120278

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Paralič Ján, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120277

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Paralič Ján, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120280

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Porubän Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120279

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Porubän Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120282

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120281

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120284

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120283

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120446

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Plavka Ján, Prof., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120445

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Plavka Ján, Prof., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120212

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120211

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120206

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: smartelektronika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120205

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: smartelektronika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 182
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120208

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 181
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120207

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 181
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120228

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., 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: 215/2014-AK / #1120227

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., 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: 215/2014-AK / #1120214

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120213

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120216

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120215

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika, 2621 (5.2.14) Automatizácia
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:

Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120222

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Vladimír, Prof., RNDr., DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120221

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Vladimír, Prof., RNDr., DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120286

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Paralič Ján, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120285

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Paralič Ján, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120288

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vokorokos Liberios, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120287

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Vokorokos Liberios, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120290

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120289

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120292

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120291

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120448

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Plavka Ján, prof., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120447

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Plavka Ján, prof., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120230

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120229

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2675 (5.2.9) Elektrotechnika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120224

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: smartelektronika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120223

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: smartelektronika
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120226

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120225

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120262

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1954)
Cimbala Roman, prof., Ing., PhD. (1962)
Kolcunová Iraida, prof., Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120261

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1954)
Cimbala Roman, prof., Ing., PhD. (1962)
Kolcunová Iraida, prof., Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120264

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1954)
Cimbala Roman, prof., Ing., PhD. (1962)
Kolcunová Iraida, prof., Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120263

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektroenergetika
Číslo a názov študijného odboru: 2634 (5.2.30) Elektroenergetika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kolcun Michal, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1954)
Cimbala Roman, prof., Ing., PhD. (1962)
Kolcunová Iraida, prof., Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120232

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektronické systémy a spracovanie signálov
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (1961)
Turán Ján, Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. DrSc. (1951)
Marchevský Stanislav, prof., 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: 215/2014-AK / #1120231

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektronické systémy a spracovanie signálov
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (1961)
Turán Ján, Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. DrSc. (1951)
Marchevský Stanislav, prof., 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: 215/2014-AK / #1120234

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektronické systémy a spracovanie signálov
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (1961)
Turán Ján, Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. DrSc. (1951)
Marchevský Stanislav, prof., 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: 215/2014-AK / #1120233

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektronické systémy a spracovanie signálov
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:

Kocur Dušan, prof., Ing., CSc. (1961)
Turán Ján, Dr.h.c. prof. RNDr. Ing. DrSc. (1951)
Marchevský Stanislav, prof., 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: 215/2014-AK / #1120240

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Fedor Pavol, prof., Ing., PhD. (1956)
Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)
Dudrík Jaroslav, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120239

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Fedor Pavol, prof., Ing., PhD. (1956)
Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)
Dudrík Jaroslav, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120242

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Fedor Pavol, prof., Ing., PhD. (1956)
Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)
Dudrík Jaroslav, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120241

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektrotechnické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2632 (5.2.11) Silnoprúdová elektrotechnika
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:

Fedor Pavol, prof., Ing., PhD. (1956)
Perduková Daniela, prof., Ing., PhD. (1960)
Dudrík Jaroslav, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120248

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Vladimír, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Olčák Dušan, doc., RNDr., CSc. (1950)
Ziman Ján, doc., 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: 215/2014-AK / #1120247

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
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:

Lisý Vladimír, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Olčák Dušan, doc., RNDr., CSc. (1950)
Ziman Ján, doc., 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: 215/2014-AK / #1120250

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisý Vladimír, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Olčák Dušan, doc., RNDr., CSc. (1950)
Ziman Ján, doc., 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: 215/2014-AK / #1120249

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3940 (5.2.48) Fyzikálne inžinierstvo
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:

Lisý Vladimír, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Olčák Dušan, doc., RNDr., CSc. (1950)
Ziman Ján, doc., 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: 215/2014-AK / #1120298

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
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:

Paralič Ján, prof. Ing., PhD. (1968)
Machová Kristína, doc. Ing., PhD. (1961)
Butka Peter, 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: 215/2014-AK / #1120297

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
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:

Paralič Ján, prof. Ing., PhD. (1968)
Machová Kristína, doc. Ing., PhD. (1961)
Butka Peter, 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: 215/2014-AK / #1120300

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
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:

Paralič Ján, prof. Ing., PhD. (1968)
Machová Kristína, doc. Ing., PhD. (1961)
Butka Peter, 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: 215/2014-AK / #1120299

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: hospodárska informatika
Číslo a názov študijného odboru: 6292 (9.2.10) Hospodárska informatika
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:

Paralič Ján, prof. Ing., PhD. (1968)
Machová Kristína, doc. Ing., PhD. (1961)
Butka Peter, 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: 215/2014-AK / #1120302

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
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:

Vokorokos Liberios, prof., Ing., PhD. (1966)
Kollár Ján, prof., Ing., CSc. (1954)
Porubän Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120301

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
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:

Vokorokos Liberios, prof., Ing., PhD. (1966)
Kollár Ján, prof., Ing., CSc. (1954)
Porubän Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120304

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
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:

Vokorokos Liberios, prof., Ing., PhD. (1966)
Kollár Ján, prof., Ing., CSc. (1954)
Porubän Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120303

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
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:

Vokorokos Liberios, prof., Ing., PhD. (1966)
Kollár Ján, prof., Ing., CSc. (1954)
Porubän Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120310

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (1960)
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc. (1959)
Jadlovská Anna, doc. Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120309

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (1960)
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc. (1959)
Jadlovská Anna, doc. Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120312

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (1960)
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc. (1959)
Jadlovská Anna, doc. Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120311

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: inteligentné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2647 (9.2.7) Kybernetika
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:

Sinčák Peter, prof. Ing., CSc. (1960)
Zolotová Iveta, prof. Ing., CSc. (1959)
Jadlovská Anna, doc. Ing., PhD. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120318

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (1956)
Levický Dušan, Prof. Ing. CSc. (1948)
Čižmár Anton, Dr.h.c. Prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120317

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (1956)
Levický Dušan, Prof. Ing. CSc. (1948)
Čižmár Anton, Dr.h.c. Prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120320

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (1956)
Levický Dušan, Prof. Ing. CSc. (1948)
Čižmár Anton, Dr.h.c. Prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120319

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: multimediálne komunikačné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2627 (5.2.15) Telekomunikácie
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:

Juhár Jozef, Prof., Ing., CSc. (1956)
Levický Dušan, Prof. Ing. CSc. (1948)
Čižmár Anton, Dr.h.c. Prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120450

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1180 (9.2.2) Teoretická informatika
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:

Novitzká Valerie, prof., RNDr., PhD. (1953)
Plavka Ján, prof., RNDr., CSc. (1959)
Klešč Marián, doc., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120449

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1180 (9.2.2) Teoretická informatika
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:

Novitzká Valerie, prof., RNDr., PhD. (1953)
Plavka Ján, prof., RNDr., CSc. (1959)
Klešč Marián, doc., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120452

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1180 (9.2.2) Teoretická informatika
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:

Novitzká Valerie, prof., RNDr., PhD. (1953)
Plavka Ján, prof., RNDr., CSc. (1959)
Klešč Marián, doc., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120451

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

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: počítačové modelovanie
Číslo a názov študijného odboru: 1180 (9.2.2) Teoretická informatika
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:

Novitzká Valerie, prof., RNDr., PhD. (1953)
Plavka Ján, prof., RNDr., CSc. (1959)
Klešč Marián, doc., RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120270

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (1961)
Kováčová Irena, prof., Ing., CSc. (1958)
Tomčíková Iveta, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120269

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (1961)
Kováčová Irena, prof., Ing., CSc. (1958)
Tomčíková Iveta, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120272

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (1961)
Kováčová Irena, prof., Ing., CSc. (1958)
Tomčíková Iveta, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120271

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: priemyselná elektrotechnika
Číslo a názov študijného odboru: 2602 (5.2.10) Teoretická elektrotechnika
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:

Kováč Dobroslav, prof., Ing., CSc. (1961)
Kováčová Irena, prof., Ing., CSc. (1958)
Tomčíková Iveta, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120256

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (1956)
Slosarčík Stanislav, Prof., Ing., CSc. (1956)
Gamec Ján, doc., Ing., CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120255

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (1956)
Slosarčík Stanislav, Prof., Ing., CSc. (1956)
Gamec Ján, doc., Ing., CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120258

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (1956)
Slosarčík Stanislav, Prof., Ing., CSc. (1956)
Gamec Ján, doc., Ing., CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120257

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky (709040000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: technológie v automobilovej elektronike
Číslo a názov študijného odboru: 2649 (5.2.12) Elektrotechnológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pietriková Alena, Prof., Ing., CSc. (1956)
Slosarčík Stanislav, Prof., Ing., CSc. (1956)
Gamec Ján, doc., Ing., CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120442

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: architektúra a urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Koban Juraj, doc. Ing. arch. (1956)
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD. (1948)
Kanócz Ján, doc. Ing. , CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Obsah jednotlivých predmetov (pozri informačné listy) nezaručuje dostatočnú kvalitu

výučby v anglickom jazyku. Iba 1/3 predmetov ma v IL odporúčanú študijnú literatúru vanglickom
jazyku.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120441

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: architektúra a urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Koban Juraj, doc. Ing. arch. (1956)
Pásztor Peter, prof. Ing. arch., PhD. (1948)
Kanócz Ján, doc. Ing. , 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: 215/2014-AK / #1120435

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

UHRÍN Tibor, doc. Ing. ArtD. (1966)
ŠUCH Dušan, doc. Ing. PhD. (1961)
WOHLFAHRT Peter, doc. Ing. ArtD. (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: 215/2014-AK / #1120436

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: voľné výtvarné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rónai Peter, prof. PhDr. akad. mal. (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: 215/2014-AK / #1120444

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: architektúra a urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing. arch.

Garant(i) a spolugaranti:

Pásztor Peter, prof. Ing.arch., PhD. (1948)
Koban Juraj, doc., Ing. arch. (1956)
Kanócz Ján, doc., Ing., CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Obsah jednotlivých predmetov (pozri informačné listy) nezaručuje dostatočnú kvalitu

výučby v anglickom jazyku.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120443

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: architektúra a urbanizmus
Číslo a názov študijného odboru: 3507 (5.1.1) Architektúra a urbanizmus
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing. arch.

Garant(i) a spolugaranti:

Pásztor Peter, prof. Ing.arch., PhD. (1948)
Koban Juraj, doc., Ing. arch. (1956)
Kanócz Ján, doc., Ing., CSc. (1956)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 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: 215/2014-AK / #1120437

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

OSLISLO Marian, prof. (1955)
UHRÍN Tibor, doc. Ing. ArtD. (1966)
ŠUCH Dušan, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120438

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: voľné výtvarné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Rónai Peter, prof. PhDr. akad. mal. (1953)
Szentpétery Adam, doc. akad. mal. (1956)
Čerevka Radovan, doc. Mgr. art. ArtD. (1980)

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: 215/2014-AK / #1120439

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

OSLISLO Marian, prof. (1955)
UHRÍN Tibor, doc. Ing. ArtD. (1966)
ŠUCH Dušan, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120440

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta umení (709090000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: dizajn
Číslo a názov študijného odboru: 8221 (2.2.6) Dizajn
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

OSLISLO Marian, prof. (1955)
UHRÍN Tibor, doc. Ing. ArtD. (1966)
ŠUCH Dušan, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120395

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: manažment výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Modrák Vladimír, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120396

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: manažment výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Modrák Vladimír, prof. Ing., CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Pôvodne priznané právo na 3-ročnú ŠDŠ.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120397

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: monitoring a diagnostika technických zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Paško Ján, prof. 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: 215/2014-AK / #1120398

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: monitoring a diagnostika technických zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Paško Ján, prof. 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: 215/2014-AK / #1120399

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: obnoviteľné zdroje energie
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120400

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: obnoviteľné zdroje energie
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120401

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zajac Jozef, prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120402

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zajac Jozef, prof. Ing. CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120403

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové konštruovanie technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlenko Slavko, prof. 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: 215/2014-AK / #1120404

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové konštruovanie technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlenko Slavko, prof. 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: 215/2014-AK / #1120405

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Balog Michal, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120406

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselný manažment
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Balog Michal, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120407

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: progresívne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Parilák, Ľudovít, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120408

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: progresívne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Parilák, Ľudovít, prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120409

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technológie automobilovej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Stanislav, prof. Ing. CSc. (1947)

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: 215/2014-AK / #1120410

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technológie automobilovej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Stanislav, prof. Ing. CSc. (1947)

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: 215/2014-AK / #1120411

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: manažment výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Modrák Vladimír, prof. Ing. , 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: 215/2014-AK / #1120412

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: manažment výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Modrák Vladimír, prof. Ing. , 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: 215/2014-AK / #1120413

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: monitoring a diagnostika technických zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Paško Ján, prof. 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: 215/2014-AK / #1120414

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: monitoring a diagnostika technických zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Paško Ján, prof. 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: 215/2014-AK / #1120415

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: obnoviteľné zdroje energie
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120416

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: obnoviteľné zdroje energie
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120417

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Zajac Jozef, prof. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120418

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
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:

Zajac Jozef, prof. Ing. CSc. (1960)

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: 215/2014-AK / #1120419

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové navrhovanie technologických zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlenko Slavko, prof. 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: 215/2014-AK / #1120420

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačové navrhovanie technologických zariadení
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlenko Slavko, prof. 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: 215/2014-AK / #1120421

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: progresívne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Parilák, Ľudovít, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120422

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: progresívne technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Parilák, Ľudovít, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120423

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technológie automobilovej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Stanislav, Prof. Ing. CSc. (1947)

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: 215/2014-AK / #1120424

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technológie automobilovej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
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:

Fabian Stanislav, Prof. Ing. CSc. (1947)

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: 215/2014-AK / #1120425

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: navrhovanie technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlenko Slavko, prof. Ing. CSc. (1952)
Haľko Jozef, doc. Ing. PhD. (1950)
Murčinková Zuzana, doc. Ing. PhD. (1973)

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: 215/2014-AK / #1120426

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: navrhovanie technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlenko Slavko, prof. Ing. CSc. (1952)
Haľko Jozef, doc. Ing. PhD. (1950)
Murčinková Zuzana, doc. Ing. PhD. (1973)

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: 215/2014-AK / #1120427

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zajac Jozef, prof. Ing. CSc. (1960)
Baron Petr, doc. Ing. PhD. (1971)
Kočiško Marek, doc. Ing. PhD. (1978)

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: 215/2014-AK / #1120428

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora výrobných technológií
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zajac Jozef, prof. Ing. CSc. (1960)
Baron Petr, doc. Ing. PhD. (1971)
Kočiško Marek, doc. 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: 215/2014-AK / #1120429

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: procesná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. Ing. PhD. (1969)
Rimár Miroslav, doc. Ing. CSc. (1963)
Piteľ Ján, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120430

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: procesná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurko Jozef, prof. Ing. PhD. (1969)
Rimár Miroslav, doc. Ing. CSc. (1963)
Piteľ Ján, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120431

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: riadenie priemyselnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
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:

Modrák Vladimír, prof. Ing., CSc. (1957)
Hloch Sergej, doc. Ing., PhD. (1975)
Oravec Peter, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120432

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: riadenie priemyselnej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
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:

Modrák Vladimír, prof. Ing., CSc. (1957)
Hloch Sergej, doc. Ing., PhD. (1975)
Oravec Peter, 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: 215/2014-AK / #1120433

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: výrobné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Parilák, Ľudovít, prof., Ing., CSc. (1948)
Monka, Peter, doc. Ing. PhD. (1969)
Hatala Michal, doc. Ing. PhD. (1979)

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 (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: 215/2014-AK / #1120434

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Fakulta výrobných technológií; Prešov (709080000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: výrobné technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Parilák, Ľudovít, prof., Ing., CSc. (1948)
Monka, Peter, doc. Ing. PhD. (1969)
Hatala Michal, 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: 215/2014-AK / #1120103

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hutníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Vasková Iveta, Doc., Ing., PhD. (1967)

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: 215/2014-AK / #1120104

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hutníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Vasková Iveta, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120130

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: integrované systémy riadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. PhD. (1951)
Petrík Jozef, doc. Ing. PhD. (1958)
Mikloš Vojtech, Doc. Ing. PhD. (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: 215/2014-AK / #1120131

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: integrované systémy riadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
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:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. PhD. (1951)
Petrík Jozef, doc. Ing. PhD. (1958)
Mikloš Vojtech, Doc. Ing. PhD. (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: 215/2014-AK / #1120105

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: materiály
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Buršák Marián, 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: 215/2014-AK / #1120106

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: materiály
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
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:

Buršák Marián, 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: 215/2014-AK / #1120088

Typ žiadosti: ,,existujúci študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: spracovanie a recyklácia odpadov
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Havlík Tomáš, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120089

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: spracovanie a recyklácia odpadov
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
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:

Havlík Tomáš, prof., Ing., DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120107

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tepelná technika a plynárenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Varga Augustín, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120108

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tepelná technika a plynárenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Varga Augustín, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120109

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: biometalurgia
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Jana Kaduková, Prof. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120090

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálna analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Puliš Pavel, prof., Ing., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v

študijnom odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké zameranie potenciálnych
školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, analytickej chémie. • KSP-A6 - • KSP-B1-
obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo, je
orientovaný hlavne na problematiku analýz vzoriek metalurgického pôvodu, na hydrogeochémiu a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy, resp. OV chémia, chemické

technológie a biotechnológie.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120091

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálna analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Puliš Pavel, prof., Ing., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v

študijnom odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké zameranie potenciálnych
školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, analytickej chémie. • KSP-A6 - • KSP-B1-
obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo, je
orientovaný hlavne na problematiku analýz vzoriek metalurgického pôvodu, na hydrogeochémiu a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy, resp. OV chémia, chemické

technológie a biotechnológie.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120092

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

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 technológie keramiky
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Raschman Pavel, prof. Ing., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko preukazuje nepretržitú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v oblasti

materiálových vied, nie však v oblasti 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké
zameranie potenciálnych školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, nie
environmentalistiku. • KSP-B1- obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 -
Environmentálne inžinierstvo, je orientovaný hlavne na problematiku horečnatých látok,
hydrometalurgických metód a pod..

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1963

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

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 technológie keramiky
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Raschman Pavel, prof. Ing., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko preukazuje nepretržitú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v oblasti

materiálových vied, nie však v oblasti 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké
zameranie potenciálnych školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, nie
environmentalistiku. KSP-B1- obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 -
Environmentálne inžinierstvo, je orientovaný hlavne na problematiku horečnatých látok,
hydrometalurgických metód a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120110

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hutníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Fröhlichová Mária, prof.,Ing.,CSc. (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: 215/2014-AK / #1120111

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hutníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Fröhlichová Mária, prof.,Ing.,CSc. (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: 215/2014-AK / #1120132

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: integrované systémy riadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120133

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: integrované systémy riadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120112

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: materiálové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Buršák Marián, 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: 215/2014-AK / #1120113

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: materiálové inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Buršák Marián, 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: 215/2014-AK / #1120093

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: spracovanie a recyklácia odpadov
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Havlík Tomáš, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120094

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: spracovanie a recyklácia odpadov
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Havlík Tomáš, prof., Ing., DrSc. (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: 215/2014-AK / #1120114

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tepelná technika a plynárenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Varga Augustín, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120115

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tepelná technika a plynárenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Varga Augustín, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120116

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tvárnenie materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kvačkaj Tibor, Prof., 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: 215/2014-AK / #1120117

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tvárnenie materiálov
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kvačkaj Tibor, Prof., 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: 215/2014-AK / #1120118

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: zlievarenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pribulová Alena, Prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120119

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: zlievarenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pribulová Alena, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120096

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálna analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Puliš Pavel, prof., Ing., CSc. (1954)
Remeteiová Dagmar, Doc., Ing., PhD. (1965)
Ružičková Silvia, Doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v

študijnom odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké zameranie potenciálnych
školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, analytickej chémie. • KSP-A6 - • KSP-B1-
obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo, je
orientovaný hlavne na problematiku analýz vzoriek metalurgického pôvodu, na hydrogeochémiu a pod.
.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy, resp. OV chémia, chemické

technológie a biotechnológie.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120095

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálna analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Puliš Pavel, prof., Ing., CSc. (1954)
Remeteiová Dagmar, Doc., Ing., PhD. (1965)
Ružičková Silvia, Doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v

študijnom odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké zameranie potenciálnych
školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, analytickej chémie. • KSP-A6 - • KSP-B1-
obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo, je
orientovaný hlavne na problematiku analýz vzoriek metalurgického pôvodu, na hydrogeochémiu a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy, resp. OV chémia, chemické

technológie a biotechnológie.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120098

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálna analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Puliš Pavel, prof., Ing., CSc. (1954)
Remeteiová Dagmar, Doc., Ing., PhD. (1965)
Ružičková Silvia, Doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v

študijnom odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké zameranie potenciálnych
školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, analytickej chémie. • KSP-A6 - • KSP-B1-
obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo, je
orientovaný hlavne na problematiku analýz vzoriek metalurgického pôvodu, na hydrogeochémiu a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy, resp. OV chémia, chemické

technológie a biotechnológie.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120097

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: environmentálna analýza
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Puliš Pavel, prof., Ing., CSc. (1954)
Remeteiová Dagmar, Doc., Ing., PhD. (1965)
Ružičková Silvia, Doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v

študijnom odbore 4.3.2. environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké zameranie potenciálnych
školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, analytickej chémie. • KSP-A6 - • KSP-B1-
obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo, je
orientovaný hlavne na problematiku analýz vzoriek metalurgického pôvodu, na hydrogeochémiu a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy, resp. OV chémia, chemické

technológie a biotechnológie.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120099

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

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 keramické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Raschman Pavel, prof. Ing., CSc. (1955)
Sučik Gabriel, doc. Ing., PhD. (1962)
Vadász Pavol, doc. Ing., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko preukazuje nepretržitú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v oblasti

materiálových vied, nie však v oblasti 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké
zameranie potenciálnych školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, nie
environmentalistiku. • KSP-B1- obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 -
Environmentálne inžinierstvo, je orientovaný hlavne na problematiku horečnatých látok,
hydrometalurgických metód a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120100

Typ žiadosti: ,,nový študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

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 keramické inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Raschman Pavel, prof. Ing., CSc. (1955)
Sučik Gabriel, doc. Ing., PhD. (1962)
Vadász Pavol, doc. Ing., CSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
• KSP-A1 - pracovisko preukazuje nepretržitú výskumnú činnosť (publikácie, projekty) v oblasti

materiálových vied, nie však v oblasti 4.3.2 - Environmentálne inžinierstvo. • KSP-A4 - vedecké
zameranie potenciálnych školiteľov je orientované na oblasť materiálových vied, nie
environmentalistiku. • KSP-B1- obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere obsahu ŠO 4.3.2 -
Environmentálne inžinierstvo, je orientovaný hlavne na problematiku horečnatých látok,
hydrometalurgických metód a pod.

Odporúčania vysokej škole:
PS odporúča predložiť ŠP do OV metalurgické a montánne vedy.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120120

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hutníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Fröhlichová Mária, prof. Ing. CSc. (1950)
Pribulová Alena, doc. Ing. CSc. (1963)
Jaroslav Legemza, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120121

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: hutníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Fröhlichová Mária, prof. Ing. CSc. (1950)
Pribulová Alena, doc. Ing. CSc. (1963)
Jaroslav Legemza, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120135

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. PhD. (1951)
Petrík Jozef, doc., Ing., PhD. (1958)
Mikloš Vojtech, Doc. Ing. PhD. (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: 215/2014-AK / #1120134

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. PhD. (1951)
Petrík Jozef, doc., Ing., PhD. (1958)
Mikloš Vojtech, Doc. Ing. PhD. (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: 215/2014-AK / #1120137

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. PhD. (1951)
Petrík Jozef, doc., Ing., PhD. (1958)
Mikloš Vojtech, Doc. Ing. PhD. (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: 215/2014-AK / #1120136

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Zgodavová Kristína, prof. Ing. PhD. (1951)
Petrík Jozef, doc., Ing., PhD. (1958)
Mikloš Vojtech, Doc. Ing. PhD. (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: 215/2014-AK / #1120122

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: náuka o materiáloch
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Buršák Marián, prof., Ing., PhD. (1949)
Fujda Martin, doc. Ing., PhD. (1970)
Nižník Štefan, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120123

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: náuka o materiáloch
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Buršák Marián, prof., Ing., PhD. (1949)
Fujda Martin, doc. Ing., PhD. (1970)
Nižník Štefan, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120125

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: plastické deformácie
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kvačkaj Tibor, Prof., Ing., CSc. (1952)
Vlado Martin, Doc., Ing., CSc. (1959)
Bidulská Jana, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120124

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: plastické deformácie
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kvačkaj Tibor, Prof., Ing., CSc. (1952)
Vlado Martin, Doc., Ing., CSc. (1959)
Bidulská Jana, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120127

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: plastické deformácie
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kvačkaj Tibor, Prof., Ing., CSc. (1952)
Vlado Martin, Doc., Ing., CSc. (1959)
Bidulská Jana, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120126

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: plastické deformácie
Číslo a názov študijného odboru: 3948 (5.2.26) Materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kvačkaj Tibor, Prof., Ing., CSc. (1952)
Vlado Martin, Doc., Ing., CSc. (1959)
Bidulská Jana, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120101

Typ žiadosti: ,,existujúci študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: spracovanie a recyklácia odpadov
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Havlík Tomáš, prof., Ing., DrSc. (1953)
Miškufová Andrea, prof., Ing, PhD. (1974)
Trpčevská Jarmila, doc. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120102

Typ žiadosti: ,,existujúci študijný program"

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: spracovanie a recyklácia odpadov
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Havlík Tomáš, prof., Ing., DrSc. (1953)
Miškufová Andrea, prof., Ing, PhD. (1974)
Trpčevská Jarmila, doc. Ing. CSc. (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: 215/2014-AK / #1120128

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tepelná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Varga Augustín, Prof., Ing., CSc. (1954)
Kizek Ján, Doc., Ing., PhD. (1970)
Lukáč Ladislav, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120129

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Hutnícka fakulta (709020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 11. Metalurgické a montánne vedy

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

Názov študijného programu: tepelná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2235 (5.2.39) Hutníctvo
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:

Varga Augustín, Prof., Ing., CSc. (1954)
Kizek Ján, Doc., Ing., PhD. (1970)
Lukáč Ladislav, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120325

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: avionické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Labun Ján, doc. Ing. PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:
Vzhľadom na slovenskú a anglickú verziu ŠP je potrebné, aby všetky informačné listy

obsahovali aj literárne zdroje 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: 215/2014-AK / #1120329

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: pracovník riadenia letovej prevádzky
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džunda Milan, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120321

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: prevádzka lietadiel
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
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: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Považan Jozef, 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: 215/2014-AK / #1120330

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: profesionálny pilot
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bálint Ján, doc., Ing., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120331

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: riadenie leteckej dopravy
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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: 184
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kiš Slavomír, doc., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120332

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: riadenie leteckej dopravy
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Kiš Slavomír, doc., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120322

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: prevádzka lietadiel
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Považan Jozef, 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: 215/2014-AK / #1120333

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: riadenie leteckej dopravy
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Džunda Milan, prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120334

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: riadenie leteckej dopravy
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Džunda Milan, prof., Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120326

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: senzorika a avionické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamčík František, prof. Ing. CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
V zozname odporúčanej literatúry v informačných listoch by mala byť aspoň jedna položka v

anglickom jazyku, pretože ŠP je navrhnutý ako v slovenskej tak i anglickej verzii výučby, realita je iná.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120327

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: letecké a priemyselné elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamčík František, prof. Ing. CSc. (1956)
Praslička Dušan, doc. Ing. PhD. (1960)
Labun Ján, doc. Ing. PhD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:
V zozname odporúčanej literatúry v informačnom liste by mala byť aspoň jedna položka v

anglickom jazyku. Všetky informačné listy nespĺňajú túto požiadavku, pritom ŠP je navrhnutý v oboch
verziách - SK a EN.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120328

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: letecké a priemyselné elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Adamčík František, prof. Ing. CSc. (1956)
Praslička Dušan, doc. Ing. PhD. (1960)
Labun Ján, doc. Ing. PhD. (1950)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
V zozname odporúčanej literatúry v informačnom liste by mala byť aspoň jedna položka v

anglickom jazyku. Všetky informačné listy nespĺňajú túto požiadavku, pritom ŠP je navrhnutý v oboch
verziách - SK a EN.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120323

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: prevádzka lietadiel
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
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:

Považan Jozef, Prof. Ing. CSc. (1951)
Petruf Martin, Prof. Ing. CSc. (1951)
Piľa Ján, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120324

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: prevádzka lietadiel
Číslo a názov študijného odboru: 2353 (5.2.4) Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
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:

Považan Jozef, Prof. Ing. CSc. (1951)
Petruf Martin, Prof. Ing. CSc. (1951)
Piľa Ján, Doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120335

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: riadenie leteckej dopravy
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Džunda Milan, prof., Ing., CSc. (1956)
Kiš Slavomír, doc., Ing., CSc. (1955)
Bálint Ján, doc., Ing., CSc. (1949)

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: 215/2014-AK / #1120336

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Letecká fakulta (709050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby

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

Názov študijného programu: riadenie leteckej dopravy
Číslo a názov študijného odboru: 3772 (5.2.59) Doprava
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:

Džunda Milan, prof., Ing., CSc. (1956)
Kiš Slavomír, doc., Ing., CSc. (1955)
Bálint Ján, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120338

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120337

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120340

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: pozemné stavby a architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120339

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: pozemné stavby a architektúra
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120364

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: stavby s environmentálnym určením
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo, 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Kozlovská Mária, prof. 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: 215/2014-AK / #1120363

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: stavby s environmentálnym určením
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo, 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Kozlovská Mária, prof. 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: 215/2014-AK / #1120342

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120341

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120343

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
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:

Mária Kozlovská, prof. 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: 215/2014-AK / #1120345

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: nosné konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120344

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: nosné konštrukcie a dopravné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120347

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: pozemné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
V súčasnosti je v tomto ŠO akreditovaný ŠP s iným názvom - tvorba budov a prostredia.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120346

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: pozemné stavby
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
V súčasnosti je v tomto ŠO akreditovaný ŠP s iným názvom - tvorba budov a prostredia.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120366

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: stavby s environmentálnym určením
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo, 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Kozlovská Mária, prof. Ing, PhD. (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B2 Obsah jednotlivých predmetov (pozri informačné listy) nezaručuje dostatočnú kvalitu

výučby v anglickom jazyku.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120365

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: stavby s environmentálnym určením
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo, 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Kozlovská Mária, prof. 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: 215/2014-AK / #1120349

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120348

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120350

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: technológia a manažment v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. 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: 215/2014-AK / #1120368

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

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 inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Bálintová Magdaléna, prof. RNDr. PhD. (1958)
Eštoková Adriana, doc. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120367

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

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 inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Bálintová Magdaléna, prof. RNDr. PhD. (1958)
Eštoková Adriana, doc. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120370

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

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 inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Bálintová Magdaléna, prof. RNDr. PhD. (1958)
Eštoková Adriana, doc. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120369

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

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 inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 1612 (4.3.2) Environmentálne inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Števulová Nadežda, prof. RNDr., PhD. (1952)
Bálintová Magdaléna, prof. RNDr. PhD. (1958)
Eštoková Adriana, doc. RNDr., 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: 215/2014-AK / #1120352

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (1957)
Kvočák Vincent, prof. Ing., PhD. (1955)
Mandula Ján, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120351

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (1957)
Kvočák Vincent, prof. Ing., PhD. (1955)
Mandula Ján, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120354

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (1957)
Kvočák Vincent, prof. Ing., PhD. (1955)
Mandula Ján, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120353

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
Číslo a názov študijného odboru: 3644 (5.1.5) Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kmeť Stanislav, prof. Ing., PhD. (1957)
Kvočák Vincent, prof. Ing., PhD. (1955)
Mandula Ján, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120360

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória technológie a riadenia v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. PhD. (1962)
Bašková Renáta, doc. Ing. PhD. (1961)
Sičáková Alena, doc. Ing. PhD. (1985)

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: 215/2014-AK / #1120359

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória technológie a riadenia v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. PhD. (1962)
Bašková Renáta, doc. Ing. PhD. (1961)
Sičáková Alena, doc. Ing. PhD. (1985)

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: 215/2014-AK / #1120362

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória technológie a riadenia v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. PhD. (1962)
Bašková Renáta, doc. Ing. PhD. (1961)
Sičáková Alena, doc. Ing. PhD. (1985)

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: 215/2014-AK / #1120361

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória technológie a riadenia v stavebníctve
Číslo a názov študijného odboru: 3659 (5.2.8) Stavebníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mária Kozlovská, prof. Ing. PhD. (1962)
Bašková Renáta, doc. Ing. PhD. (1961)
Sičáková Alena, doc. Ing. PhD. (1985)

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: 215/2014-AK / #1120356

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória tvorby budov a prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., CSc. (1957)
Vranayová Zuzana, Prof., Ing., PhD. (1964)
Lopušniak, Martin, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120355

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória tvorby budov a prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., CSc. (1957)
Vranayová Zuzana, Prof., Ing., PhD. (1964)
Lopušniak, Martin, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120358

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória tvorby budov a prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., CSc. (1957)
Vranayová Zuzana, Prof., Ing., PhD. (1964)
Lopušniak, Martin, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120357

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Stavebná fakulta (709060000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: teória tvorby budov a prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 3631 (5.1.4) Pozemné stavby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Katunský Dušan, Prof., Ing., CSc. (1957)
Vranayová Zuzana, Prof., Ing., PhD. (1964)
Lopušniak, Martin, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120141

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: automobilová výroba
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Evin Emil, Prof., Ing., CSc. (1956)
Brezinová Janette, Doc., Ing.,PhD. (1968)
Guzanová Anna, 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: 215/2014-AK / #1120142

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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:

Lumnitzer Ervin, prof., Ing., PhD. (1961)
Pauliková Alena, doc. Ing., PhD. (1969)
Balážiková Michaela, doc., Ing., PhD. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Zmena na funkčnom mieste vykonaná k 1. 11. 2014 (list TUKE č. 3466/2015/R-UV). V

podkladoch boli uvedené nesprávne údaje a VŠ v rámci správy odstráni tento nedostatok.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120174

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gmiterko Alexander, prof. Ing. CSc. (1950)
Kelemen Michal, doc. Ing. PhD. (1974)
Frankovský Peter, doc. Ing. PhD. (1982)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120143

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora strojárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Maňková Ildikó, Prof. 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: 215/2014-AK / #1120144

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Jozef, Prof. Ing., CSc. (1952)
Trebuňa Peter, doc., Ing., PhD. (1980)
Kádárová Jaroslava, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120184

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: protetika a ortotika
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Živčák Jozef, Dr.h.c., prof. Ing., PhD (1958)
Knežo Dušan, Prof., RNDr., PhD. (1956)
Hudák Radovan, Doc., Ing., PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120145

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
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:

Segľa Štefan, prof. Ing. CSc. (1954)
Fabian Michal, doc. Ing. PhD. (1964)
Grega Robert, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120146

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technika ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Badida Miroslav, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (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: 215/2014-AK / #1120147

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišák Emil, Prof. Ing., CSc. (1955)
Greškovič František, Prof. Ing., CSc. (1956)
Zdravecká Eva, Prof. Ing., CSc. (NEUVEDENY ROK)

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: 215/2014-AK / #1120138

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
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:

Bocko, Jozef, prof. Ing., CSc. (1959)
Huňady, Róbert, doc. Ing., PhD. (1981)
Pástor, Miroslav, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120175

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: automatizácia a riadenie strojov a procesov
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimšík Dušan, prof., Ing., PhD. (1950)
Líška Ondrej, doc., Ing., CSc. (1952)
Šeminský Jaroslav, doc., Ing., PhD. (1958)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120148

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: automobilová výroba
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Evin Emil, Prof., Ing., CSc. (1956)
Brezinová Janette, Doc., Ing.,PhD. (1968)
Guzanová Anna, 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: 215/2014-AK / #1120185

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: bezpečnosť technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2352 (5.2.56) Bezpečnosť technických systémov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Sinay Juraj, Dr.h.c.mult. prof. Ing. DrSc. (1949)
Oravec Milan, Prof. Ing. PhD (1960)
Tomašková Marianna, Doc. Ing. PhD. (1973)

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: 215/2014-AK / #1120186

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Živčák Jozef, Dr.h.c., prof. Ing., PhD (1958)
Knežo Dušan, Prof., RNDr., PhD. (1956)
Hudák Radovan, Doc., Ing., PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120149

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: dopravná technika a logistika
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Bigoš Peter, prof. Ing., CSc. (1949)
Kuľka, Jozef, doc., Ing., PhD. (1967)
Mantič Martin, doc. Ing., PhD. (1974)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia 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: 215/2014-AK / #1120150

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

ČARNOGURSKÁ Mária, prof. Ing. CSc. (1953)
HORBAJ Peter, prof. Ing. PhD. (1956)
BRESTOVIČ Tomáš, doc. Ing. PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120187

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: inžinierstvo kvality produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačaiová Hana, prof. Ing. PhD. (1962)
Markulik Štefan, doc. Ing. PhD. (1976)
Turisová Renáta, doc. Ing. PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Publikačná činnosť garantky neutvára podmienky rozvoja študijného programu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120151

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: manažment technických a environmentálnych rizík v strojárstve
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Lumnitzer Ervin, prof., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Zmena na funkčnom mieste vykonaná k 1. 11. 2014 (list TUKE č. 3466/2015/R-UV). V

podkladoch boli uvedené nesprávne údaje a VŠ v rámci správy odstráni tento nedostatok.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120176

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Gmiterko Alexander, prof. Ing. CSc. (1950)
Kelemen Michal, doc. Ing. PhD. (1974)
Frankovský Peter, doc. Ing. PhD. (1982)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120188

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: meranie
Číslo a názov študijného odboru: 3973 (5.2.53) Meranie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Dovica Miroslav, prof. Ing. CSc. (1957)
Kelemenová Tatiana, doc. Ing. PhD. (1973)
Maxim Vladislav, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120152

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: počítačová podpora strojárskej výroby
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Maňková Ildikó, prof. Ing. CSc. (1952)
Slota Ján, Doc. Ing. PhD. (1974)
Kaščák Ľuboš, 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: 215/2014-AK / #1120153

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Jozef, Prof., Ing., CSc. (1952)
Trebuňa Peter, doc., Ing., PhD. (1980)
Kádárová Jaroslava, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120177

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: robotika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Hajduk Mikuláš, prof., Ing., PhD. (1950)
Sukop Marek, doc., Ing., PhD. (1976)
Galajdová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
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: 215/2014-AK / #1120154

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: spracovanie plastov
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Greškovič František, Prof., Ing., CSc. (1956)
ZDRAVECKÁ Eva, prof. Ing. CSc. (NEUVEDENY ROK)
RUDY Vladimír, doc. Ing. CSc. (NEUVEDENY ROK)

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: 215/2014-AK / #1120157

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie
Číslo a názov študijného odboru: 2305 (5.2.51) Výrobné technológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

SPIŠÁK Emil, Prof., Ing., CSc. (1955)
KOTTFER Daniel, Doc., Ing., PhD. (1959)
VIŇÁŠ Ján, Doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120155

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: stroje a zariadenia pre stavebníctvo, poľnohospodárstvo a úpravníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Homišin Jaroslav, prof. Ing., CSc. (1953)
Puškár, Michal, doc., Ing., PhD. (1982)
Semjon, Ján, 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: 215/2014-AK / #1120156

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2381 (5.2.1) Strojárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Segľa Štefan, prof. Ing. CSc. (1954)
Fabian Michal, doc. Ing. PhD. (1964)
Grega Robert, doc. Ing. PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120158

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technika ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Badida Miroslav, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Zmena na funkčnom mieste vykonaná k 1. 11. 2014 (list TUKE č. 3466/2015/R-UV).

VŠ v podkladoch uviedla nesprávne údaje a v rámci správy tento nedostatok odstráni.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120159

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: výrobné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Demeč Peter, prof., Ing., CSc. (1952)
Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD. (1977)
Valenčík Štefan, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120139

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bocko, Jozef, prof. Ing., CSc. (1959)
Huňady, Róbert, doc. Ing., PhD. (1981)
Pástor, Miroslav, 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: 215/2014-AK / #1120140

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 5. Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo

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

Názov študijného programu: aplikovaná mechanika
Číslo a názov študijného odboru: 3901 (5.1.7) Aplikovaná mechanika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bocko, Jozef, prof. Ing., CSc. (1959)
Huňady, Róbert, doc. Ing., PhD. (1981)
Pástor, Miroslav, doc. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120178

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: automatizácia a riadenie
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimšík Dušan, prof. Ing. PhD. (1950)
Líška Ondrej, doc., Ing., CSc. (1952)
Šeminský Jaroslav, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120179

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: automatizácia a riadenie
Číslo a názov študijného odboru: 2621 (5.2.14) Automatizácia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimšík Dušan, prof. Ing. PhD. (1950)
Líška Ondrej, doc., Ing., CSc. (1952)
Šeminský Jaroslav, doc., Ing., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * vedecký profil a výsledky spolugarantov neutvárajú dostačujúce predpoklady na

udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na
úrovni medzinárodne akceptovanej kvality), personálne zabezpečenie študijného programu dáva
predpoklady pre zlepšenie

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120189

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: bezpečnosť technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2352 (5.2.56) Bezpečnosť technických systémov
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:

Sinay Juraj, Dr.h.c.mult. prof. Ing. DrSc. (1949)
Milan Oravec, Prof. Ing. PhD (1960)
Marianna Tomašková, Doc. Ing. PhD. (1973)

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: 215/2014-AK / #1120190

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: bezpečnosť technických systémov
Číslo a názov študijného odboru: 2352 (5.2.56) Bezpečnosť technických systémov
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:

Sinay Juraj, Dr.h.c.mult. prof. Ing. DrSc. (1949)
Milan Oravec, Prof. Ing. PhD (1960)
Marianna Tomašková, Doc. Ing. PhD. (1973)

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: 215/2014-AK / #1120191

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Živčák Jozef, Dr.h.c., prof. Ing., PhD (1958)
Knežo Dušan, Prof., RNDr., PhD. (1956)
Hudák Radovan, Doc., Ing., PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120192

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: biomedicínske inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2664 (5.2.47) Biomedicínske inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Živčák Jozef, Dr.h.c., prof. Ing., PhD (1958)
Knežo Dušan, Prof., RNDr., PhD. (1956)
Hudák Radovan, Doc., Ing., PhD. (1976)

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: 215/2014-AK / #1120172

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: časti a mechanizmy strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2301 (5.2.5) Časti a mechanizmy strojov
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:

HOMIŠIN, Jaroslav, prof. Ing. CSc. (1953)
OSTERTÁG, Oskar, doc., Ing. PhD. (1954)
PUŠKÁR Michal,, doc., Ing. PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120173

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: časti a mechanizmy strojov
Číslo a názov študijného odboru: 2301 (5.2.5) Časti a mechanizmy strojov
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:

HOMIŠIN, Jaroslav, prof. Ing. CSc. (1953)
OSTERTÁG, Oskar, doc., Ing. PhD. (1954)
PUŠKÁR Michal,, doc., Ing. PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120160

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bigoš Peter, prof. Ing. CSc. (1949)
Kuľka Jozef, doc. Ing. PhD. (1967)
Mantič Martin, 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: 215/2014-AK / #1120161

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: dopravné stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bigoš Peter, prof. Ing. CSc. (1949)
Kuľka Jozef, doc. Ing. PhD. (1967)
Mantič Martin, doc. Ing. PhD. (1974)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia 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: 215/2014-AK / #1120162

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

ČARNOGURSKÁ Mária, prof. Ing. CSc. (1953)
HORBAJ Peter, prof. Ing. PhD. (1956)
BRESTOVIČ Tomáš, doc. Ing. PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120163

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: energetické stroje a zariadenia
Číslo a názov študijného odboru: 2304 (5.2.6) Energetické stroje a zariadenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

ČARNOGURSKÁ Mária, prof. Ing. CSc. (1953)
HORBAJ Peter, prof. Ing. PhD. (1956)
BRESTOVIČ Tomáš, doc. Ing. PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #1120193

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: kvalita produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačaiová Hana, prof. Ing. PhD. (1962)
Markulik Štefan, doc. Ing. PhD. (1976)
Turisová Renáta, doc. Ing. PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KSP-A6: Publikačná činnosť garantky neutvára podmienky rozvoja študijného

programu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120194

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 17. Inžinierstvo a technológie

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

Názov študijného programu: kvalita produkcie
Číslo a názov študijného odboru: 2386 (5.2.57) Kvalita produkcie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pačaiová Hana, prof. Ing. PhD. (1962)
Markulik Štefan, doc. Ing. PhD. (1976)
Turisová Renáta, doc. Ing. PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Kritérium KSP-A6: Publikačná činnosť garantky neutvára podmienky rozvoja študijného

programu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120180

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:

Gmiterko Alexander, prof. Ing. CSc. (1950)
Kelemen Michal, doc. Ing. PhD. (1974)
Frankovský Peter, doc. Ing. PhD. (1982)

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: 215/2014-AK / #2462

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: mechatronika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:

Gmiterko Alexander, prof. Ing. CSc. (1950)
Kelemen Michal, doc. Ing. PhD. (1974)
Frankovský Peter, doc. Ing. PhD. (1982)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120164

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Jozef, prof., Ing., CSc. (1952)
Trebuňa Peter, doc., Ing., PhD. (1980)
Kádárová Jaroslava, 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: 215/2014-AK / #1120165

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: priemyselné inžinierstvo
Číslo a názov študijného odboru: 2645 (5.2.52) Priemyselné inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kováč Jozef, prof., Ing., CSc. (1952)
Trebuňa Peter, doc., Ing., PhD. (1980)
Kádárová Jaroslava, doc., Ing., 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: 215/2014-AK / #1120181

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: robotika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:

Hajduk Mikuláš, prof., Ing., PhD. (1950)
Sukop Marek, doc., Ing., PhD. (1976)
Galajdová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov neutvárajú dostačujúce

predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia
(chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120182

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

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: robotika
Číslo a názov študijného odboru: 2387 (5.2.16) Mechatronika
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:

Hajduk Mikuláš, prof., Ing., PhD. (1950)
Sukop Marek, doc., Ing., PhD. (1976)
Galajdová Alena, doc., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A6 * vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov neutvárajú dostačujúce

predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia
(chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120166

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišák Emil, Prof. Ing., CSc. (1955)
Maňková Ildikó, Prof. Ing., CSc. (1952)
Evin Emil, Prof. Ing., CSc. (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: 215/2014-AK / #1120167

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: strojárske technológie a materiály
Číslo a názov študijného odboru: 2307 (5.2.7) Strojárske technológie a materiály
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Spišák Emil, Prof. Ing., CSc. (1955)
Maňková Ildikó, Prof. Ing., CSc. (1952)
Evin Emil, Prof. Ing., 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: 215/2014-AK / #1120168

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technika ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
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:

Badida Miroslav, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1957)
Králiková Ružena, doc., Ing., PhD. (1956)
Sobotová Lýdia, doc., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Zmena na funkčnom mieste vykonaná k 1. 11. 2014 (list TUKE č. 3466/2015/R-UV). V

podkladoch boli uvedené nesprávne údaje a VŠ v rámci správy odstráni tento nedostatok.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120169

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: technika ochrany životného prostredia
Číslo a názov študijného odboru: 2354 (5.2.49) Procesná technika
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:

Badida Miroslav, Dr.h.c., prof., Ing., PhD. (1957)
Králiková Ružena, doc., Ing., PhD. (1956)
Sobotová Lýdia, doc., Ing., PhD. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Zmeny na funkčných miestach boli vykonané už k 1. 11. 2014 (list TUKE č.

3466/2015/RUV). V podkladoch sú uvedené nesprávne. VŠ v rámci správy tento nedostatok odstráni.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 215/2014-AK / #1120170

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Demeč Peter, prof. Ing. CSc. (1952)
Svetlík, Jozef, doc., Ing., PhD. (1977)
Valenčík Štefan, doc. Ing. 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: 215/2014-AK / #1120171

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Technická univerzita v Košiciach (709000000)

Fakulta: Strojnícka fakulta (709030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo

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

Názov študijného programu: výrobná technika
Číslo a názov študijného odboru: 2329 (5.2.50) Výrobná technika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Demeč Peter, prof. Ing. CSc. (1952)
Svetlík, Jozef, doc., Ing., PhD. (1977)
Valenčík Štefan, doc. Ing. 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 .


