
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150312

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport a rekreácia
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zusková Klaudia, Doc., PaedDr., PhD. (1972)
Feč Rastislav, Doc., Mgr., PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A3: súčasná štruktúra učiteľov nedáva predpoklady na udržanie zodpovedajúcej

spôsobilosti ani na štandardnú dľžku štúdia, čo sa odráža na skutočnosti, že niektoré predmety jadra
zabezpečujú aj odborní asistenti.

Odporúčania vysokej škole:
Zlepšiť kvalifikačnú štruktúru i publikačné aktivity pracoviska vzhľadom na zameranie

študijného programu.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150311

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 21. Vedy o športe

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

Názov študijného programu: šport a rekreácia
Číslo a názov študijného odboru: 7407 (8.1.2) Šport
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zusková Klaudia, Doc., PaedDr., PhD. (1972)
Feč Rastislav, Doc., Mgr., PhD. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP A3: súčasná štruktúra učiteľov nedáva predpoklady na udržanie zodpovedajúcej

spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie, čo sa odráža na skutočnosti, že niektoré predmety
jadra zabezpečujú aj odborní asistenti. Návrh obmedzenia: 3 roky (dĺžka štúdia).

Odporúčania vysokej škole:
Zlepšiť kvalifikačnú štruktúru, i publikačné aktivity pracoviska vzhľadom na zameranie

študijného programu.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150177

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: európska verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
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:

Ručinská Silvia, 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: 219/2014-AK / #1150179

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
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:

Palúš Igor, prof., JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150178

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
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:

Palúš Igor, prof., JUDr., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150180

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: európska verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 125
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bobáková Viktória, 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: 219/2014-AK / #1150182

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 125
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Palúš Igor, prof., JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150181

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 125
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Palúš Igor, prof., JUDr., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150185

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
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:

Palúš Igor, Prof., JUDr., CSc. (1949)
Bobáková Viktória, Prof., Ing., CSc. (1953)
Čepelová Anna, 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: 219/2014-AK / #1150184

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Palúš Igor, Prof., JUDr., CSc. (1949)
Bobáková Viktória, Prof., Ing., CSc. (1953)
Čepelová Anna, doc., Ing., PhD. (1970)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B3 - nedodržaná štandardná dĺžka štúdia v zmysle § 54 ods.2 zákona

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150183

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Fakulta verejnej správy (711040000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
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:

Palúš Igor, Prof., JUDr., CSc. (1949)
Bobáková Viktória, Prof., Ing., CSc. (1953)
Čepelová Anna, doc., Ing., PhD. (1970)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150197

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: francúzsky jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sock Rudolph, Prof., Dr. (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: 219/2014-AK / #1150196

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Sock Rudolph, Prof., Dr. (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: 219/2014-AK / #1150199

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rudolph Sock, univerzitný profesor professeur des, universités) (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: 219/2014-AK / #1150198

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Rudolph Sock, univerzitný profesor professeur des, universités) (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: 219/2014-AK / #1150234

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Myroslava, prof., 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: 219/2014-AK / #1150233

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Myroslava, prof., 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: 219/2014-AK / #1150240

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Palenčár Marián, Doc., Mgr., CSc. (1952)
Mária Mičaninová, Doc., PhDr., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1975

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Palenčár Marián, Doc., Mgr., CSc. (1952)
Mária Mičaninová, Doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150235

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150239

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,9.2.

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150237

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Džambová Anna, Doc. PhDr. 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: 219/2014-AK / #1150236

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Džambová Anna, Doc. PhDr. 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: 219/2014-AK / #1150238

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: aplikovaná etika - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150213

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Štekauer, Pavol, prof., PhDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150212

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Štekauer, Pavol, prof., PhDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150201

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,13.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - biológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1536 (4.2.1) Biológia
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:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150200

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,13.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - biológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1536 (4.2.1) Biológia
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:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150242

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150241

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6107 (2.1.1) Filozofia
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:

Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150211

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,9.2.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1316 (4.1.35)
Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 vysoká škola musí čitateľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150210

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,9.2.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1316 (4.1.35)
Geografia
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:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 vysoká škola musí čitateľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150203

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,16.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150202

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,16.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150205

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,24.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - matematika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Hutník Ondrej, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150204

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,24.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - matematika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Hutník Ondrej, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150207

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7366 (2.1.29)
Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Džambová Anna, doc. PhDr. 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: 219/2014-AK / #1150206

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7366 (2.1.29)
Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Džambová Anna, doc. PhDr. 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: 219/2014-AK / #1150209

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7701 (3.1.9)
Psychológia
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:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150208

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7701 (3.1.9)
Psychológia
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:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150244

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leško Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 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: 219/2014-AK / #1150243

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: filozofia - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Andreanský Eugen, doc., PhDr., PhD. (1973)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150278

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pekár Martin, doc. PaedDr., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150272

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Gabzdilová, Soňa, Doc. Phdr. 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: 219/2014-AK / #1150273

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)
Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., 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: 219/2014-AK / #1150274

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150277

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,9.2.

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

Názov študijného programu: história - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150271

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Džambová Anna, Doc. PhDr. PhD. (1955)
Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. 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: 219/2014-AK / #1150270

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, Doc. PhDr. PhD. (1955)
Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. 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: 219/2014-AK / #1150276

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,6.

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

Názov študijného programu: história - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150275

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3,2.

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

Názov študijného programu: história - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História, 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150214

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Šimon František, Doc. PhDr. 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: 219/2014-AK / #1150216

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a
literatúry
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:

Šimon František, Doc. PhDr. CSc. (1949)
Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., 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: 219/2014-AK / #1150215

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a
literatúry
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:

Šimon František, Doc. PhDr. CSc. (1949)
Körtvélessy Lívia, doc. PaedDr., 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: 219/2014-AK / #1150217

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimon František, Doc. PhDr. CSc. (1949)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150220

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,3.

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - história
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimon František, Doc. PhDr. CSc. (1949)
Gabzdilová Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150218

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a
literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
Šimon František, Doc. PhDr. 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: 219/2014-AK / #1150219

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: latinský jazyk a literatúra - slovenský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky, 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a
literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Šimon František, Doc. PhDr. CSc. (1949)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia 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: 219/2014-AK / #1150245

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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:

Gbúr Ján, prof. PhDr., 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: 219/2014-AK / #2467

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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:

Gbúr Ján, prof. PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150224

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150223

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150228

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,9.2.

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1316 (4.1.35)
Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, Doc. PhDr. PhD. (1955)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola musí čitateľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150227

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,9.2.

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 1316 (4.1.35)
Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, Doc. PhDr. PhD. (1955)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola musí čitateľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150222

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,16.

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP- B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150221

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,16.

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 2508 (9.2.1)
Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150226

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7701 (3.1.9)
Psychológia
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:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1961)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150225

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: nemecký jazyk a literatúra - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry, 7701 (3.1.9)
Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1961)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150287

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúrová Marcela, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150286

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúrová Marcela, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150283

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Ferjenčík Ján, Doc., PhDr., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150282

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Ferjenčík Ján, Doc., PhDr., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150229

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: rodové štúdiá a kultúry
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Tomaščíková Slávka, Doc. Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150230

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - aplikovaná etika
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150246

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,13.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - biológia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 1536 (4.2.1) Biológia
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:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150249

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7366 (2.1.29) Neslovanské
jazyky a literatúry
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:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., 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: 219/2014-AK / #1150250

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150252

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,9.2.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150247

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,16.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150248

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,24.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - matematika
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Hutník Ondrej, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150232

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7366 (2.1.29) Neslovanské
jazyky a literatúry
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:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150231

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literarúra
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7366 (2.1.29) Neslovanské
jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, doc. PhDr. PhD. (1955)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150251

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2,6.

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

Názov študijného programu: slovenský jazyk a literatúra - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150285

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150284

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150254

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: francúzsky jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sock Rudolph, Prof., Dr. (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: 219/2014-AK / #1150253

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Sock Rudolph, Prof., Dr. (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: 219/2014-AK / #1150256

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rudolph Sock, univerzitný profesor professeur des, universités) (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: 219/2014-AK / #1150255

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rudolph Sock, univerzitný profesor professeur des, universités) (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: 219/2014-AK / #1150259

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Myroslava, prof., 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: 219/2014-AK / #1150258

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
Číslo a názov študijného odboru: 7330 (2.1.35) Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Fabian Myroslava, prof., 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: 219/2014-AK / #1150261

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Štekauer, Pavol, prof., PhDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150260

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Štekauer, Pavol, prof., PhDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150262

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leško Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 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: 219/2014-AK / #1150279

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Šutaj Štefan, prof. PaedDr., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150263

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúr Ján, prof. PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
zvažovať výmenu zabezpečujúceho učiteľa (1 je vo veku nad 70 r.)

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #2466

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúr Ján, prof. PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150295

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúrová Marcela, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150294

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúrová Marcela, prof., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150289

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lovaš Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150288

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lovaš Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (po 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150257

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: rodové štúdiá a kultúra
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kleparski Grzegorz A., Prof. Dr hab. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150293

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Ide o konverzný ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150292

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
Ide o konverzný ŠP.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150291

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150290

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150187

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150186

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Körtvélyessy Lívia, doc. PaedDr., PhD. (1972)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150192

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

Názov študijného programu: učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vladyková Ľubov, Doc., PhDr., PhD. (1955)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150188

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Gabzdilová, Soňa, Doc. Phdr. CSc. (1953)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150193

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Šimon František, Doc. PhDr. CSc. (1949)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150190

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, Doc. PhDr. PhD. (1955)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150189

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Džambová Anna, Doc. PhDr. PhD. (1955)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150191

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP- A6 nie je splnená minimálna podmienka pre toto kritérium; VŠ neuviedla vysokoškolského

učiteľa, ktorý by zodpovedal predmetu kombinácie aprobácie (psychológia). V podkladoch na
vyhodnotenie plnenia tohto kritéria VŠ uviedla iba informácie o garantke pedagogicko-
psychologického základu.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150194

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150195

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Andreanský Eugen, doc, PhDr., PhD. (1973)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150265

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Štekauer Pavel, prof., PhDr., DrSc. (1955)
Tomaščíková Slávka, doc., Mgr., PhD. (1971)
Körtvélyessy Lívia, doc., PaedDr., 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: 219/2014-AK / #1150264

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: britské a americké štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
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:

Štekauer Pavel, prof., PhDr., DrSc. (1955)
Tomaščíková Slávka, doc., Mgr., PhD. (1971)
Körtvélyessy Lívia, doc., PaedDr., 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: 219/2014-AK / #1150267

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dejiny filozofie
Číslo a názov študijného odboru: 6102 (2.1.3) Dejiny filozofie
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:

Leško Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1950)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., PhD. (1973)
Mičaninová Mária, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150266

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dejiny filozofie
Číslo a názov študijného odboru: 6102 (2.1.3) Dejiny filozofie
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:

Leško Vladimír, prof., PhDr., CSc. (1950)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., PhD. (1973)
Mičaninová Mária, doc., PhDr., CSc. (1951)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 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: 219/2014-AK / #1150297

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: integratívna sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., CSc. (1953)
Šlosár Dušan, Doc., Mgr.,JUDr., PhD. (1955)
Bašistová Alena, Doc.,PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150296

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: integratívna sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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:

Žiaková Eva, Prof., PhDr., CSc. (1953)
Šlosár Dušan, Doc., Mgr.,JUDr., PhD. (1955)
Bašistová Alena, Doc.,PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150269

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: literárna veda
Číslo a názov študijného odboru: 8102 (2.1.36) Literárna veda
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúr Ján, prof., PhDr., CSc. (1953)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Sabol Ján, doc. Mgr., PhD. ArtD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
doc. Andričík - redukovať nadpočet ZP v 1. stupni štúdia (11 a 8) v akad. rokoch 2011/12 a

2012/13

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150268

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: literárna veda
Číslo a názov študijného odboru: 8102 (2.1.36) Literárna veda
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gbúr Ján, prof., PhDr., CSc. (1953)
Andričík Marián, doc. PhDr., PhD. (1964)
Sabol Ján, doc. Mgr., PhD. ArtD. (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
doc. Andričík - redukovať nadpočet ZP v 1. stupni štúdia (11 a 8) v akad. rokoch 2011/12 a

2012/13

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150303

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Gbúrová Marcela, prof., PhDr., CSc. (1954)
Koziak Tomáš, doc., PhDr., PhD. (1972)
Dobiaš Daniel, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150302

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

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

Gbúrová Marcela, prof., PhDr., CSc. (1954)
Koziak Tomáš, doc., PhDr., PhD. (1972)
Dobiaš Daniel, doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150281

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šutaj Štefan, Prof. PaedDr., DrSc. (1954)
Pekár Martin, Doc., PaedDr., PhD. (1975)
Kaminská Ľubomíra, Doc., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150280

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 3. Historické vedy a etnológia

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

Názov študijného programu: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šutaj Štefan, Prof. PaedDr., DrSc. (1954)
Pekár Martin, Doc., PaedDr., PhD. (1975)
Kaminská Ľubomíra, Doc., PhDr., CSc. (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150301

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna psychológia a psychológia práce
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
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:

Lovaš Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Orosová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1957)
Mesárošová Margita, Doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150300

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna psychológia a psychológia práce
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
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:

Lovaš Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Orosová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1957)
Mesárošová Margita, Doc., PhDr., 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: 219/2014-AK / #1150299

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna psychológia a psychológia práce
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
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:

Lovaš Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Orosová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1957)
Mesárošová Margita, Doc., PhDr., 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 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: 219/2014-AK / #1150298

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Filozofická fakulta (711050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna psychológia a psychológia práce
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
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:

Lovaš Ladislav, Prof., PhDr., CSc. (1949)
Orosová Oľga, Prof., PhDr., CSc. (1957)
Mesárošová Margita, Doc., PhDr., 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 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: 219/2014-AK / #1150001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
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:

Takáč Peter, Doc. MUDr. PhD. (1956)
Knap Viliam, Mgr. PhD. (1974)
Hagovská Magdaléna, PhDr., PhD. (1977)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150002

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: ošetrovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5602 (7.4.1) Ošetrovateľstvo
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:

Zamboriová Mária, doc. PhDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150003

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:

Rimárová Kvetoslava, Doc. MUDr. CSc. (1958)
Legáth Ľubomír, Doc. MUDr., PhD. (1958)
Jarčuška Pavol, prof., MUDr., 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: 219/2014-AK / #1150008

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gdovinová Zuzana, Prof. MUDr. CSc. (1959)
Hagovská Magdaléna, PhDr., PhD. (1977)
Knap Viliam, Mgr. 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: 219/2014-AK / #1150009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Rovný Ivan, Prof. MUDr. PhD., MPH (1949)
Legáth Ľubomír, Doc. MUDr. CSc. (1958)
Jarčuška Pavol, Prof. MUDr. PhD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Rovný nie je zamestnaný na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
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:

Kluchová, Darina, prof. MUDr., PhD. (1949)
Boleková, Adriana, doc. MUDr., PhD. (1969)
Veselá, Jarmila, doc. MVDr., CSc. (1960)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garantky 1949 (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: 219/2014-AK / #1150012

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
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:

Kluchová, Darina, prof. MUDr., PhD. (1949)
Boleková, Adriana, doc. MUDr., PhD. (1969)
Veselá, Jarmila, doc. MVDr., CSc. (1960)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garantky 1949 (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: 219/2014-AK / #1150011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
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:

Kluchová, Darina, prof. MUDr., PhD. (1949)
Boleková, Adriana, doc. MUDr., PhD. (1969)
Veselá, Jarmila, doc. MVDr., CSc. (1960)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garantky 1949 (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: 219/2014-AK / #1150010

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: anatómia, histológia a embryológia
Číslo a názov študijného odboru: 5153 (7.1.2) Anatómia, histológia a embryológia
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:

Kluchová, Darina, prof. MUDr., PhD. (1949)
Boleková, Adriana, doc. MUDr., PhD. (1969)
Veselá, Jarmila, doc. MVDr., CSc. (1960)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garantky 1949 (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: 219/2014-AK / #1150015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Radoňak Jozef, prof. MUDr. CSc.. (1958)
Kitka Miroslav, prof. MUDr. CSc. (1956)
Frankovičova Mária, prof. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: chirurgia
Číslo a názov študijného odboru: 5108 (7.1.7) Chirurgia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Radoňak Jozef, prof. MUDr. CSc.. (1958)
Kitka Miroslav, prof. MUDr. CSc. (1956)
Frankovičova Mária, prof. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: epidemiológia
Číslo a názov študijného odboru: 5106 (7.1.5) Epidemiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Siegfried Leonard, dr.h.c. prof. MUDr. CSc. (1956)
Čisláková Lýdia, prof. MVDr. CSc. (1947)
Halánová Monika, doc. MVDr. PhD., mim. prof. (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: 219/2014-AK / #1150016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: epidemiológia
Číslo a názov študijného odboru: 5106 (7.1.5) Epidemiológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Siegfried Leonard, dr.h.c. prof. MUDr. CSc. (1956)
Čisláková Lýdia, prof. MVDr. CSc. (1947)
Halánová Monika, doc. MVDr. PhD., mim. prof. (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: 219/2014-AK / #1150021

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
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:

Ostró Alexander, prof. MUDr., CSc. (1951)
Urdzík Peter, doc. MUDr., PhD., MPH. (1972)
Toporcerová Silvia, doc. MUDr., 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: 219/2014-AK / #1150020

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
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:

Ostró Alexander, prof. MUDr., CSc. (1951)
Urdzík Peter, doc. MUDr., PhD., MPH. (1972)
Toporcerová Silvia, doc. MUDr., 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: 219/2014-AK / #1150019

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
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:

Ostró Alexander, prof. MUDr., CSc. (1951)
Urdzík Peter, doc. MUDr., PhD., MPH. (1972)
Toporcerová Silvia, doc. MUDr., 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: 219/2014-AK / #1150018

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: gynekológia a pôrodníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5110 (7.1.9) Gynekológia a pôrodníctvo
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:

Ostró Alexander, prof. MUDr., CSc. (1951)
Urdzík Peter, doc. MUDr., PhD., MPH. (1972)
Toporcerová Silvia, doc. MUDr., 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: 219/2014-AK / #1150025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: klinická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5168 (7.1.25) Klinická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mareková Mária, prof. Ing. CSc. (1962)
Tomečková Vladimíra, doc. RNDr..PhD. (1974)
Guzy Juraj, prof. Ing. CSc. (1947)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1947 (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: 219/2014-AK / #1150024

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: klinická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5168 (7.1.25) Klinická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mareková Mária, prof. Ing. CSc. (1962)
Tomečková Vladimíra, doc. RNDr..PhD. (1974)
Guzy Juraj, prof. Ing. CSc. (1947)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1947 (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: 219/2014-AK / #1150023

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: klinická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5168 (7.1.25) Klinická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mareková Mária, prof. Ing. CSc. (1962)
Tomečková Vladimíra, doc. RNDr..PhD. (1974)
Guzy Juraj, prof. Ing. CSc. (1947)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1947 (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: 219/2014-AK / #1150022

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: klinická biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 5168 (7.1.25) Klinická biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mareková Mária, prof. Ing. CSc. (1962)
Tomečková Vladimíra, doc. RNDr..PhD. (1974)
Guzy Juraj, prof. Ing. CSc. (1947)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1947 (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: 219/2014-AK / #1150027

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: lekárska farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mirossay Ladislav, prof. MUDr., DrSc. (1955)
Mojžiš Ján, prof. MVDr., DrSc. (1955)
Ništiar František, prof. MVDr., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 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: 219/2014-AK / #1150026

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: lekárska farmakológia
Číslo a názov študijného odboru: 5212 (7.3.2) Farmakológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Mirossay Ladislav, prof. MUDr., DrSc. (1955)
Mojžiš Ján, prof. MVDr., DrSc. (1955)
Ništiar František, prof. MVDr., CSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 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: 219/2014-AK / #1150029

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gdovinová Zuzana, prof. MUDr. CSc. (1959)
Szilasiová Jarmila, Doc. MUDr. PhD. (1966)
Macejová Želmíra, Doc. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150028

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: neurológia
Číslo a názov študijného odboru: 5112 (7.1.11) Neurológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gdovinová Zuzana, prof. MUDr. CSc. (1959)
Szilasiová Jarmila, Doc. MUDr. PhD. (1966)
Macejová Želmíra, Doc. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
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:

Donič Viliam, prof. MUDr., CSc. (1962)
Pallayová Mária, doc. MUDr., PhD. (1980)
Beňačka Roman, doc. MUDr. CSc., mim. prof. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Donič Viliam, prof. MUDr., CSc. (1962)
Pallayová Mária, doc. MUDr., PhD. (1980)
Beňačka Roman, doc. MUDr. CSc., mim. prof. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150031

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
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:

Donič Viliam, prof. MUDr., CSc. (1962)
Pallayová Mária, doc. MUDr., PhD. (1980)
Beňačka Roman, doc. MUDr. CSc., mim. prof. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: normálna a patologická fyziológia
Číslo a názov študijného odboru: 5102 (7.1.3) Normálna a patologická fyziológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Donič Viliam, prof. MUDr., CSc. (1962)
Pallayová Mária, doc. MUDr., PhD. (1980)
Beňačka Roman, doc. MUDr. CSc., mim. prof. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150035

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podracká Ľudmila, prof. MUDr. CSc. (1955)
Vargová Veronika, doc. MUDr. PhD. (1963)
Kuchta Milan, doc. MUDr. CSc., mim. prof. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Podracká nie je zamestnaná na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150034

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: pediatria
Číslo a názov študijného odboru: 5111 (7.1.10) Pediatria
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podracká Ľudmila, prof. MUDr. CSc. (1955)
Vargová Veronika, doc. MUDr. PhD. (1963)
Kuchta Milan, doc. MUDr. CSc., mim. prof. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Podracká nie je zamestnaná na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150039

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:

Rovný Ivan, prof. MUDr., PhD., MPH (1949)
Jarčuška Pavol, prof. MUDr., PhD. (1963)
Rimárová Kvetoslava, doc. MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Rovný už nie je zamestnaný na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150038

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:

Rovný Ivan, prof. MUDr., PhD., MPH (1949)
Jarčuška Pavol, prof. MUDr., PhD. (1963)
Rimárová Kvetoslava, doc. MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Rovný už nie je zamestnaný na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150037

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:

Rovný Ivan, prof. MUDr., PhD., MPH (1949)
Jarčuška Pavol, prof. MUDr., PhD. (1963)
Rimárová Kvetoslava, doc. MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Rovný už nie je zamestnaný na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150036

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:

Rovný Ivan, prof. MUDr., PhD., MPH (1949)
Jarčuška Pavol, prof. MUDr., PhD. (1963)
Rimárová Kvetoslava, doc. MUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 nedostatočné garantovanie ŠP, chýba garant (prof. Rovný už nie je zamestnaný na LF

UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150041

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tkáč Ivan, prof. MUDr. PhD. (1957)
Tkáčová Ružena, prof. MUDr. DrSc. (1960)
Mitro Peter, prof. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150040

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: vnútorné choroby
Číslo a názov študijného odboru: 5105 (7.1.4) Vnútorné choroby
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tkáč Ivan, prof. MUDr. PhD. (1957)
Tkáčová Ružena, prof. MUDr. DrSc. (1960)
Mitro Peter, prof. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150045

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jenča Andrej, Dr. h.c. prof. MUDr. , CSc. MPH (1953)
Markovská Neda, prof. MUDr. CSc. (1951)
Pyndus Tetyana, doc. MUDr., CSc. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka personálneho zabezpečenia ŠP (prof. Markovská nie je

zamestnaná na LF UPJŠ) KSP-A6 nedostatočné garancie, chýba jeden spolugarant. (prof. Markovská nie
je zamestnaná na LF UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150044

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
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:

Jenča Andrej, Dr. h.c. prof. MUDr. , CSc. MPH (1953)
Markovská Neda, prof. MUDr. CSc. (1951)
Pyndus Tetyana, doc. MUDr., CSc. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka personálneho zabezpečenia ŠP (prof. Markovská nie je

zamestnaná na LF UPJŠ) KSP-A6 nedostatočné garancie, chýba jeden spolugarant. (prof. Markovská nie
je zamestnaná na LF UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150043

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jenča Andrej, Dr. h.c. prof. MUDr. , CSc. MPH (1953)
Markovská Neda, prof. MUDr. CSc. (1951)
Pyndus Tetyana, doc. MUDr., CSc. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka personálneho zabezpečenia ŠP (prof. Markovská nie je

zamestnaná na LF UPJŠ) KSP-A6 nedostatočné garancie, chýba jeden spolugarant. (prof. Markovská nie
je zamestnaná na LF UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150042

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
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:

Jenča Andrej, Dr. h.c. prof. MUDr. , CSc. MPH (1953)
Markovská Neda, prof. MUDr. CSc. (1951)
Pyndus Tetyana, doc. MUDr., CSc. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nesplnená minimálna podmienka personálneho zabezpečenia ŠP (prof. Markovská nie je

zamestnaná na LF UPJŠ) KSP-A6 nedostatočné garancie, chýba jeden spolugarant. (prof. Markovská nie
je zamestnaná na LF UPJŠ).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: všeobecné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MUDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pella Daniel, prof. MUDr. PhD. (1962)
Radoňak Jozef, Prof. MUDr. CSc. (1958)
Siegfried Leonard, Dr.h.c.prof. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150004

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: všeobecné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5141 (7.1.1) Všeobecné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MUDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Pella Daniel, prof. MUDr. PhD. (1962)
Radoňak Jozef, Prof. MUDr. CSc. (1958)
Siegfried Leonard, Dr.h.c.prof. MUDr. 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: 219/2014-AK / #1150007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MDDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Jenča Andrej, Dr. h.c. prof. MUDr. , CSc. MPH (1953)
Markovská Neda, prof. MUDr. CSc. (1951)
Pyndus Tetyana, Doc. CSc. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nie je splnená minimálna požiadavka na personálne zabezpečenie ŠP ( prof. Markovská

nie je zamestnaná na LF UPJŠ)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150006

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Lekárska fakulta (711010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

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

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

Názov študijného programu: zubné lekárstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5166 (7.2.1) Zubné lekárstvo
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 6
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 360
Akademický titul: MDDr.

Garant(i) a spolugaranti:

Jenča Andrej, Dr. h.c. prof. MUDr. , CSc. MPH (1953)
Markovská Neda, prof. MUDr. CSc. (1951)
Pyndus Tetyana, Doc. CSc. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 nie je splnená minimálna požiadavka na personálne zabezpečenie ŠP ( prof. Markovská

nie je zamestnaná na LF UPJŠ)

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150166

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: 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:

Babčák Vladimír, Prof., JUDr. CSc., prof. h.c. (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: 219/2014-AK / #1150165

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Babčák Vladimír, Prof., JUDr. CSc., prof. h.c. (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: 219/2014-AK / #1150168

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Peter Vojčík, Prof., JUDr. 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: 219/2014-AK / #1150167

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Peter Vojčík, Prof., JUDr. 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: 219/2014-AK / #1150172

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Babčák Vladimír, Prof. h. c. prof. JUDr., CSc. (1951)
Husár Ján, doc. JUDr., CSc. (1952)
Bujňáková Mária, doc. JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150171

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: obchodné a finančné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6813 (3.4.10) Obchodné a finančné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Babčák Vladimír, Prof. h. c. prof. JUDr., CSc. (1951)
Husár Ján, doc. JUDr., CSc. (1952)
Bujňáková Mária, doc. JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150174

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: občianske právo
Číslo a názov študijného odboru: 6817 (3.4.11) Občianske právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc. (1951)
Kirstová Katarína (docent), doc. JUDr., CSc. (1950)
Barinková Milena (docent), doc. JUDr., 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 spolugaranta: 1950 (do konca augusta).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150173

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: občianske právo
Číslo a názov študijného odboru: 6817 (3.4.11) Občianske právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vojčík Peter, prof. JUDr., CSc. (1951)
Kirstová Katarína (docent), doc. JUDr., CSc. (1950)
Barinková Milena (docent), doc. JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150176

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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:

Bröstl Alexander, prof. JUDr., CSc. (1953)
Dobrovičová Gabriela, doc. JUDr., CSc. (1958)
Vrana Vladimír, doc. JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150175

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Právnická fakulta (711030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
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:

Bröstl Alexander, prof. JUDr., CSc. (1953)
Dobrovičová Gabriela, prof. JUDr., CSc. (1958)
Vrana Vladimír, doc. JUDr., 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: 219/2014-AK / #1150142

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

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

Semanišin Gabriel, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150141

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

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

Semanišin Gabriel, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150310

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
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:

Daxnerová Zuzana, 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: 219/2014-AK / #1150122

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13,12.

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

Názov študijného programu: biológia - chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia, 1420 (4.1.14) Chémia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)
Zeleňák Vladimír, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150125

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13,9.2.

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

Názov študijného programu: biológia - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150123

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13,16.

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

Názov študijného programu: biológia - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia, 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:

Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
* V KSP B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150124

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13,6.

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

Názov študijného programu: biológia - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)
Orosová Oľga, prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150100

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Potočňák Ivan, doc. RNDr. PhD. (1965)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150102

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12,9.2.

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

Názov študijného programu: chémia - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Zeleňák Vladimír, doc. RNDr. PhD. (1969)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150101

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12,16.

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

Názov študijného programu: chémia - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 1420 (4.1.14) Chémia, 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:

Zeleňák Vladimír, doc. RNDr. PhD. (1969)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
* V KSP B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150150

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: ekonomická a finančná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cechlárová Katarína, prof. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150063

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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:

Jaščur Michal, prof., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150062

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
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:

Jaščur Michal, prof., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150060

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1,13.

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

Názov študijného programu: fyzika - biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 1536 (4.2.1) Biológia
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:

Kollár Peter, prof. RNDr. CSc. (1960)
Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150059

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1,12.

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

Názov študijného programu: fyzika - chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 1420 (4.1.14) Chémia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof. RNDr. CSc. (1960)
Zeleňák Vladimír, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150061

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1,9.2.

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

Názov študijného programu: fyzika - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof. RNDr. CSc. (1960)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150058

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1,16.

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

Názov študijného programu: fyzika - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika, 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:

Kollár Peter, prof. RNDr. CSc. (1960)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
* V KSP B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150095

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Hofierka Jaroslav, prof., Mgr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
- KSP A3 - znížiť podiel odborných asistentov pri zabezpečovaní predmetov jadra - KSP B2 -

väčšiu pozornosť venovať informačným listom predmetov - KSP B11 - zrozumiteľne definovať
uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150093

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2,3.

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

Názov študijného programu: geografia - filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia, 6107 (2.1.1) Filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)
Andreanský Eugen, doc., PhDr., CSc. (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 1950 (pred 31.8.)

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 vysoká škola musí čitateľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150092

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2,16.

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

Názov študijného programu: geografia - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia, 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:

Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:
* V KSP B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150094

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2,6.

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

Názov študijného programu: geografia - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 1316 (4.1.35) Geografia, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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:
KSP B11 • zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150143

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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:

GEFFERT Viliam, prof., RNDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150157

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Ploščica Miroslav, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150151

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24,13.

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

Názov študijného programu: matematika - biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika, 1536 (4.2.1) Biológia
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:

Hutník Ondrej, doc. RNDr. PhD. (1979)
Mártonfi Pavol, prof. RNDr. PhD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150156

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24,12.

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

Názov študijného programu: matematika - chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika, 1420 (4.1.14) Chémia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hutník Ondrej, doc. RNDr. PhD. (1979)
Zeleňák Vladimír, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150154

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24,9.1.

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

Názov študijného programu: matematika - fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika, 1160 (4.1.1) Fyzika
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:

Hutník Ondrej, doc. RNDr. PhD. (1979)
Kollár Peter, prof. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150155

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24,9.2.

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

Názov študijného programu: matematika - geografia
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika, 1316 (4.1.35) Geografia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Hutník Ondrej, doc. RNDr. PhD. (1979)
Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia spolugaranta: 1950 (pred 31.8.).

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 • vysoká škola by mala zrozumiteľne definovať uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150152

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24,16.

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

Názov študijného programu: matematika - informatika
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika, 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:

Hutník Ondrej, doc. RNDr. PhD. (1979)
KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
KSP-B11 jasne definovať uplatnenie absolventov.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150153

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24,6.

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

Názov študijného programu: matematika - psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 1113 (9.1.1) Matematika, 7701 (3.1.9) Psychológia
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:

Hutník Ondrej, doc. RNDr. PhD. (1979)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150099

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150107

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Bazeľ Yaroslav, prof., Dr., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150104

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Černák, Juraj, prof., RNDr., CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150103

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Černák, Juraj, prof., RNDr., CSc. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150108

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Antalík Marián, Prof. Ing., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150064

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Miškovský Pavol, prof., RNDr., DrSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150127

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: botanika a fyziológia rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bačkor Martin, prof. RNDr. DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150126

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: botanika a fyziológia rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Bačkor Martin, prof. RNDr. DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150158

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Cechlárová Katarína, prof. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150066

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Orendáč Martin, 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: 219/2014-AK / #1150065

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Orendáč Martin, 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: 219/2014-AK / #1150105

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Oriňák Andrej, Prof. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150129

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: genetika a molekulárna cytológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Čellárová Eva, Prof., RNDr., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150128

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: genetika a molekulárna cytológia
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Čellárová Eva, Prof., RNDr., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150096

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Hofierka Jaroslav, prof., Mgr., PhD. (1969)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
- KSP A3 - znížiť podiel odborných asistentov pri zabezpečovaní predmetov jadra - KSP B2 -

väčšiu pozornosť venovať informačným listom predmetov - KSP B11 - zrozumiteľne definovať
uplatnenie absolventov

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150160

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Horňák Mirko, prof. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150144

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

GEFFERT Viliam, prof., RNDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150145

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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 (konverzný)
Číslo a názov študijného odboru: 2508 (9.2.1) Informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

GEFFERT Viliam, prof., RNDr., DrSc. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150067

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, ÚEF SAV (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Vokál Stanislav, prof., RNDr., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150159

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Danica Studenovská, prof. 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: 219/2014-AK / #1150106

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Jozef, prof., RNDr., DrSc. (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: 219/2014-AK / #1150069

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaščur Michal, prof. RNDr. CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: teoretická fyzika a astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1160 (4.1.1) Fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaščur Michal, prof. RNDr. CSc. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150049

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kimáková Katarína, Doc., RNDr., CSc. (1955)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150048

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Ganajová Mária, doc. RNDr. CSc. (1960)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150050

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof., RNDr., CSc. (1960)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150046

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Hochmuth Zdenko, doc., RNDr., CSc. (1950)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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: 219/2014-AK / #1150047

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

KRAJČI Stanislav, doc., RNDr., PhD. (1969)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150051

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Doboš Jozef, prof. RNDr. CSc. (1956)
Orosová Oľga, Prof. PhDr. CSc. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150305

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Igor, prof., RNDr., CSc. (1951)
Kováč Ľubomír, Doc., RNDr., PhD. (1962)
Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150304

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

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

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Igor, prof., RNDr., CSc. (1951)
Kováč Ľubomír, Doc., RNDr., PhD. (1962)
Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150130

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

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

Názov študijného programu: zoológia a fyziológia živočíchov
Číslo a názov študijného odboru: 1536 (4.2.1) Biológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Šmajda Beňadik, prof. RNDr. CSc. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150110

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bazel Yaroslav, prof., Dr., DrSc. (1956)
Andruch Vasil, doc., Mgr., CSc. (1963)
Gondová Taťana, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150109

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: analytická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1403 (4.1.17) Analytická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Bazel Yaroslav, prof., Dr., DrSc. (1956)
Andruch Vasil, doc., Mgr., CSc. (1963)
Gondová Taťana, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150114

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Černák, Juraj, prof., RNDr., CSc. (1956)
Potočňák Ivan, Doc., RNDr., CSc. (1965)
Zeleňák Vladimír, Doc., RNDr., CSc. (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: 219/2014-AK / #1150113

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Černák, Juraj, prof., RNDr., CSc. (1956)
Potočňák Ivan, Doc., RNDr., CSc. (1965)
Zeleňák Vladimír, Doc., RNDr., CSc. (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: 219/2014-AK / #1150112

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Černák, Juraj, prof., RNDr., CSc. (1956)
Potočňák Ivan, Doc., RNDr., CSc. (1965)
Zeleňák Vladimír, Doc., RNDr., CSc. (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: 219/2014-AK / #1150111

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: anorganická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1401 (4.1.15) Anorganická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Černák, Juraj, prof., RNDr., CSc. (1956)
Potočňák Ivan, Doc., RNDr., CSc. (1965)
Zeleňák Vladimír, Doc., RNDr., CSc. (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: 219/2014-AK / #1150162

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cechlárová Katarína, prof. RNDr. CSc. (1961)
Žežula Ivan, doc. RNDr. CSc. (1959)
Hutník Ondrej, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150161

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: aplikovaná matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1114 (9.1.9) Aplikovaná matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Cechlárová Katarína, prof. RNDr. CSc. (1961)
Žežula Ivan, doc. RNDr. CSc. (1959)
Hutník Ondrej, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150073

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1141 (4.1.8) Astrofyzika
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:

Hnatič Michal, prof.., RNDr., DrSc. (1958)
Gális Rudolf, doc., RNDr., PhD. (1973)
Parimucha Štefan, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150072

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1141 (4.1.8) Astrofyzika
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:

Hnatič Michal, prof.., RNDr., DrSc. (1958)
Gális Rudolf, doc., RNDr., PhD. (1973)
Parimucha Štefan, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150071

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1141 (4.1.8) Astrofyzika
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:

Hnatič Michal, prof.., RNDr., DrSc. (1958)
Gális Rudolf, doc., RNDr., PhD. (1973)
Parimucha Štefan, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150070

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: astrofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1141 (4.1.8) Astrofyzika
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:

Hnatič Michal, prof., RNDr., DrSc. (1958)
Gális Rudolf, doc., RNDr., PhD. (1973)
Parimucha Štefan, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150121

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Antalík Marián, Prof. Ing., DrSc. (1952)
Kožurková Mária, Doc. RNDr., CSc. (1964)
Víglaský Viktor, 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: 219/2014-AK / #1150120

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Antalík Marián, Prof. Ing., DrSc. (1952)
Kožurková Mária, Doc. RNDr., CSc. (1964)
Víglaský Viktor, 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: 219/2014-AK / #1150119

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Antalík Marián, Prof. Ing., DrSc. (1952)
Kožurková Mária, Doc. RNDr., CSc. (1964)
Víglaský Viktor, 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: 219/2014-AK / #1150118

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: biochémia
Číslo a názov študijného odboru: 1410 (4.1.22) Biochémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Antalík Marián, Prof. Ing., DrSc. (1952)
Kožurková Mária, Doc. RNDr., CSc. (1964)
Víglaský Viktor, 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: 219/2014-AK / #1150077

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1157 (4.1.12) Biofyzika
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:

Miškovský Pavol, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Uličný Jozef, doc., RNDr., CSc. (1961)
Jancura Daniel, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150076

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1157 (4.1.12) Biofyzika
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:

Miškovský Pavol, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Uličný Jozef, doc., RNDr., CSc. (1961)
Jancura Daniel, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150075

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1157 (4.1.12) Biofyzika
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:

Miškovský Pavol, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Uličný Jozef, doc., RNDr., CSc. (1961)
Jancura Daniel, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150074

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: biofyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1157 (4.1.12) Biofyzika
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:

Miškovský Pavol, prof., RNDr., DrSc. (1953)
Uličný Jozef, doc., RNDr., CSc. (1961)
Jancura Daniel, doc., Mgr., 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: 219/2014-AK / #1150164

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: diskrétna matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1111 (9.1.6) Diskrétna matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Horňák Mirko, prof. RNDr. CSc. (1952)
Jendroľ Stanislav, prof. RNDr. DrSc. (1948)
Soták Roman, doc. RNDr. PhD. (1968)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150163

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 24. Matematika a štatistika

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

Názov študijného programu: diskrétna matematika
Číslo a názov študijného odboru: 1111 (9.1.6) Diskrétna matematika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Horňák Mirko, prof. RNDr. CSc. (1952)
Jendroľ Stanislav, prof. RNDr. DrSc. (1948)
Soták Roman, doc. RNDr. PhD. (1968)

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

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

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

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150081

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Orendáč Martin, prof., Ing., CSc. (1963)
Orendáčová Alžbeta, doc., RNDr., DrSc. (1963)
Feher Alexander, Dr. h.c., prof., RNDr., DrSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150080

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Orendáč Martin, prof., Ing., CSc. (1963)
Orendáčová Alžbeta, doc., RNDr., DrSc. (1963)
Feher Alexander, Dr. h.c., prof., RNDr., DrSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150079

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Orendáč Martin, prof., Ing., CSc. (1963)
Orendáčová Alžbeta, doc., RNDr., DrSc. (1963)
Feher Alexander, Dr. h.c., prof., RNDr., DrSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150078

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

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

Názov študijného programu: fyzika kondenzovaných látok
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Orendáč Martin, prof., Ing., CSc. (1963)
Orendáčová Alžbeta, doc., RNDr., DrSc. (1963)
Feher Alexander, Dr. h.c., prof., RNDr., DrSc. (1949)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1949 (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: 219/2014-AK / #1150116

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Oriňák Andrej, Prof. RNDr. PhD. (1961)
Oriňáková Renáta, Doc.RNDr.PhD., (1969)
Vargová Zuzana, Doc.RNDr.PhD., (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150115

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

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

Názov študijného programu: fyzikálna chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1404 (4.1.18) Fyzikálna chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Oriňák Andrej, Prof. RNDr. PhD. (1961)
Oriňáková Renáta, Doc.RNDr.PhD., (1969)
Vargová Zuzana, Doc.RNDr.PhD., (1971)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150140

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia rastlín
Číslo a názov študijného odboru: 1505 (4.2.9) Fyziológia rastlín
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:

Bačkor Martin, prof. RNDr. DrSc. (1970)
Mártonfi Pavol, prof., RNDr., PhD. (1964)
Repčák Miroslav, prof., RNDr., DrSc. (1947)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek

70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSPA6 rok narodenia spolugaranta 2 1947 (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: 219/2014-AK / #1150131

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia živočíchov
Číslo a názov študijného odboru: 1517 (4.2.10) Fyziológia živočíchov
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:

Šmajda Beňadik, Prof.RNDr.CSc. (1953)
Kassayová Monika, Doc. RNDr. CSc. (1966)
Miklošová Mária, Doc.MVDr.PhD. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #2468

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: fyziológia živočíchov
Číslo a názov študijného odboru: 1517 (4.2.10) Fyziológia živočíchov
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:

Šmajda Beňadik, Prof.RNDr.CSc. (1953)
Kassayová Monika, Doc. RNDr. CSc. (1966)
Miklošová Mária, Doc.MVDr.PhD. (1959)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150135

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1503 (4.2.4) Genetika
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:

Čellárová Eva, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
Solár Peter, Doc., RNDr., PhD. (1970)
Kimáková Katarína, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150134

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1503 (4.2.4) Genetika
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:

Čellárová Eva, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
Solár Peter, Doc., RNDr., PhD. (1970)
Kimáková Katarína, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150133

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1503 (4.2.4) Genetika
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:

Čellárová Eva, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
Solár Peter, Doc., RNDr., PhD. (1970)
Kimáková Katarína, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150132

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: genetika
Číslo a názov študijného odboru: 1503 (4.2.4) Genetika
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:

Čellárová Eva, Prof., RNDr., DrSc. (1954)
Solár Peter, Doc., RNDr., PhD. (1970)
Kimáková Katarína, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150098

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: geoinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 1311 (4.1.40) Geoinformatika
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:

Hofierka Jaroslav, prof., Mgr., PhD. (1969)
Sedlák Vladimír, prof., Ing., PhD. (1956)
Spišiak Peter (profesor), prof., RNDr., CSc. (1950)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
- KSP A3 - predmety jadra zabezpečujú aj odborní asistenti, - pri predmetoch Diaľkový

prieskum Zeme, Geografická kartografia i Geografické informačné systémy chýbajú potrebné údaje -
štruktúra a odborná profilácia učiteľov nezabezpečuje dostatočne rozvoj tohto študijného programu, -
KSP A6 - spolugarant prof. Sedlák inauguroval v odbore, ktorý nie je príbuzným ŠO Geoinformatika.
Všetky jeho najvýznamnejšie vedecké práce pochádzajú z predchádzajúcich pracovísk, - KSP B2 - nedá
sa posúdiť - uvedené údaje sú irelevantné k požadovanému stupňu štúdia - informačné listy predmetov
sú vypracované nedostatočne (absentujú vyučujúci, literatúra, požiadavky na absolvovanie predmetu sú
často problematické a pod.) Splnené čiastočne: - KSP A4 - nie sú uvedení potenciálni školitelia - KSP
B11 - nie je jasne zadefinované uplatnenie absolventov

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150097

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.2. Vedy o Zemi a vesmíre

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: geoinformatika
Číslo a názov študijného odboru: 1311 (4.1.40) Geoinformatika
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:

Hofierka Jaroslav, prof., Mgr., PhD. (1969)
Sedlák Vladimír, prof., Ing., PhD. (1956)
Spišiak Peter (profesor), prof., RNDr., CSc. (1950)

Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
- KSP A3 - predmety jadra zabezpečujú aj odborní asistenti, - pri predmetoch Diaľkový

prieskum Zeme, Geografická kartografia i Geografické informačné systémy chýbajú potrebné údaje -
štruktúra a odborná profilácia učiteľov nezabezpečuje dostatočne rozvoj tohto študijného programu -
KSP A6 - spolugarant prof. Sedlák inauguroval v odbore, ktorý nie je príbuzným ŠO Geoinformatika.
Všetky jeho najvýznamnejšie vedecké práce pochádzajú z predchádzajúcich pracovísk. - KSP B2 - nedá
sa posúdiť - uvedené údaje sú irelevantné k požadovanému stupňu štúdia - informačné listy predmetov
sú vypracované nedostatočne (absentujú vyučujúci, literatúra, požiadavky na absolvovanie predmetu sú
často problematické a pod.) Splnené čiastočne: - KSP A4 - nie sú uvedení potenciálni školitelia - KSP
B11 - nie je jasne zadefinované uplatnenie absolventov

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150149

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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:

GEFFERT Viliam, Prof., RNDr., DrSc. (1955)
KRAJČI Stanislav, Doc., RNDr. PhD. (1969)
SEMANIŠIN Gabriel, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150148

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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:

GEFFERT Viliam, Prof., RNDr., DrSc. (1955)
KRAJČI Stanislav, Doc., RNDr. PhD. (1969)
SEMANIŠIN Gabriel, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150147

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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:

GEFFERT Viliam, Prof., RNDr., DrSc. (1955)
KRAJČI Stanislav, Doc., RNDr. PhD. (1969)
SEMANIŠIN Gabriel, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150146

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

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:

GEFFERT Viliam, Prof., RNDr., DrSc. (1955)
KRAJČI Stanislav, Doc., RNDr. PhD. (1969)
SEMANIŠIN Gabriel, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150083

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, ÚEF SAV (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1124 (4.1.5) Jadrová a subjadrová fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vokál Stanislav, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Urbán Jozef, doc., RNDr., CSc. (1950)
Žukovič Milan, doc., RNDr., PhD. (1966)

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.) a spolugaranta 1950 (do 31.8.).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150082

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo, ÚEF SAV (vybrané predmety)

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: jadrová a subjadrová fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1124 (4.1.5) Jadrová a subjadrová fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Vokál Stanislav, prof., RNDr., DrSc. (1950)
Urbán Jozef, doc., RNDr., CSc. (1950)
Žukovič Milan, doc., RNDr., PhD. (1966)

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.) a spolugaranta 1950 (do 31.8.).

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150139

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna cytológia
Číslo a názov študijného odboru: 1545 (4.2.2) Molekulárna cytológia
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:

Fedoročko Peter, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Daxnerová Zuzana, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Pristaš Peter, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150138

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna cytológia
Číslo a názov študijného odboru: 1545 (4.2.2) Molekulárna cytológia
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:

Fedoročko Peter, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Daxnerová Zuzana, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Pristaš Peter, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150137

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna cytológia
Číslo a názov študijného odboru: 1545 (4.2.2) Molekulárna cytológia
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:

Fedoročko Peter, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Daxnerová Zuzana, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Pristaš Peter, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150136

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 13. Vedy o živej prírode

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: molekulárna cytológia
Číslo a názov študijného odboru: 1545 (4.2.2) Molekulárna cytológia
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:

Fedoročko Peter, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Daxnerová Zuzana, Doc., RNDr., CSc. (1954)
Pristaš Peter, Doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150117

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Jozef, prof., RNDr., DrSc. (1957)
Imrich Ján, doc., RNDr., CSc. (1952)
Martinková Miroslava, doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #2229

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: organická chémia
Číslo a názov študijného odboru: 1402 (4.1.16) Organická chémia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gonda Jozef, prof., RNDr., DrSc. (1957)
Imrich Ján, doc., RNDr., CSc. (1952)
Martinková Miroslava, doc., RNDr., 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: 219/2014-AK / #1150087

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: progresívne materiály
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Sovák Pavol, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Varga Rastislav, Doc., RNDr., DrSc. (1971)
Zeleňákova Adriana, Doc.,RNDr., PhD. (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: 219/2014-AK / #1150086

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: progresívne materiály
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Sovák Pavol, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Varga Rastislav, Doc., RNDr., DrSc. (1971)
Zeleňákova Adriana, Doc.,RNDr., PhD. (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: 219/2014-AK / #1150085

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: progresívne materiály
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Sovák Pavol, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Varga Rastislav, Doc., RNDr., DrSc. (1971)
Zeleňákova Adriana, Doc.,RNDr., PhD. (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: 219/2014-AK / #1150084

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: progresívne materiály
Číslo a názov študijného odboru: 1122 (4.1.3) Fyzika kondenzovaných látok a akustika
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:

Sovák Pavol, Prof., RNDr., CSc. (1959)
Varga Rastislav, Doc., RNDr., DrSc. (1971)
Zeleňákova Adriana, Doc.,RNDr., PhD. (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: 219/2014-AK / #1150091

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaščur Michal, prof., RNDr., CSc. (1963)
Bobák Andrej, prof., RNDr., DrSc. (1949)
Strečka Jozef, doc., RNDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150090

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaščur Michal, prof., RNDr., CSc. (1963)
Bobák Andrej, prof., RNDr., DrSc. (1949)
Strečka Jozef, doc., RNDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150089

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaščur Michal, prof., RNDr., CSc. (1963)
Bobák Andrej, prof., RNDr., DrSc. (1949)
Strečka Jozef, doc., RNDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150088

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 9.1. Fyzika

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teoretická fyzika
Číslo a názov študijného odboru: 1121 (4.1.2) Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaščur Michal, prof., RNDr., CSc. (1963)
Bobák Andrej, prof., RNDr., DrSc. (1949)
Strečka Jozef, doc., RNDr., PhD. (1977)

Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150055

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof., RNDr., CSc. (1960)
Kireš Marián, doc., RNDr., PhD. (1969)
Ješková Zuzana, doc., RNDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150054

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof., RNDr., CSc. (1960)
Kireš Marián, doc., RNDr., PhD. (1969)
Ješková Zuzana, doc., RNDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150053

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof., RNDr., CSc. (1960)
Kireš Marián, doc., RNDr., PhD. (1969)
Ješková Zuzana, doc., RNDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150052

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teória vyučovania fyziky
Číslo a názov študijného odboru: 1165 (4.1.13) Teória vyučovania fyziky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollár Peter, prof., RNDr., CSc. (1960)
Kireš Marián, doc., RNDr., PhD. (1969)
Ješková Zuzana, doc., RNDr., PhD. (1964)

Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150057

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Doboš Jozef, prof. RNDr. CSc. (1956)
Lukáč Stanislav, doc. RNDr. PhD. (1962)
Šveda Dušan, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150056

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 1. Pedagogické vedy

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: teória vyučovania matematiky
Číslo a názov študijného odboru: 1117 (9.1.8) Teória vyučovania matematiky
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Doboš Jozef, prof. RNDr. CSc. (1956)
Lukáč Stanislav, doc. RNDr. PhD. (1962)
Šveda Dušan, doc. RNDr. 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: 219/2014-AK / #1150309

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Igor, prof., RNDr., CSc. (1951)
Kováč Ľubomír, Doc., RNDr., PhD. (1962)
Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A2- v niektorých prípadoch IL predmetov nie je literatúra v AJ, resp. tiež nie je uvedený

jazyk, v ktorom sa poskytuje štúdium, KSP-A6 - zvýšiť publikačnú činnosť v kategórii prác A.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150308

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Igor, prof., RNDr., CSc. (1951)
Kováč Ľubomír, Doc., RNDr., PhD. (1962)
Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - zvýšiť publikačnú činnosť v kategórii prác A.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150307

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Igor, prof., RNDr., CSc. (1951)
Kováč Ľubomír, Doc., RNDr., PhD. (1962)
Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A2- v niektorých prípadoch IL predmetov nie je literatúra v AJ, resp. tiež nie je uvedený

jazyk, v ktorom sa poskytuje štúdium, KSP-A6 - zvýšiť publikačnú činnosť v kategórii prác A.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať študijný program
podľa § 82 ods. 2 písm. a/

Číslo žiadosti: 219/2014-AK / #1150306

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (711000000)

Fakulta: Prírodovedecká fakulta (711020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 10. Environmentalistika a ekológia

V žiadosti sa požaduje posúdenie spôsobilos ti uskutočňovať š tudijný program:

Názov študijného programu: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Číslo a názov študijného odboru: 1622 (4.3.4) Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Hudec Igor, prof., RNDr., CSc. (1951)
Kováč Ľubomír, Doc., RNDr., PhD. (1962)
Panigaj Ľubomír, Doc., RNDr., CSc. (1953)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 zvýšiť publikačnú činnosť v kategórii prác A.

Odporúčania vysokej škole:

1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré  neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje  udržanie  zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie .


