
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030003

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Číslo a názov študijného odboru: 9216 (8.3.2) Bezpečnostné verejno-správne služby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Balga Jozef, prof., Dr., PhD. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Číslo a názov študijného odboru: 9216 (8.3.2) Bezpečnostné verejno-správne služby
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Balga Jozef, prof., Dr., PhD. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030005

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
Číslo a názov študijného odboru: 9265 (8.3.4) Kriminalistika a kriminológia
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:

Meteňko Jozef, doc., JUDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
Číslo a názov študijného odboru: 9265 (8.3.4) Kriminalistika a kriminológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 122
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisoň Miroslav, doc., Ing., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030013

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
Číslo a názov študijného odboru: 9265 (8.3.4) Kriminalistika a kriminológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 122
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Lisoň Miroslav, doc., Ing., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Stieranka Jozef, prof., Ing., PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030009

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 183
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Stieranka Jozef, prof., Ing., PhD. (1959)

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: 180/2014-AK / #1030002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Stieranka Jozef, prof., Ing., PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Stieranka Jozef, prof., Ing., 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: 180/2014-AK / #1030001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Stieranka Jozef, prof., Ing., 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: 180/2014-AK / #1030016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Číslo a názov študijného odboru: 9216 (8.3.2) Bezpečnostné verejno-správne služby
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:

Balga Jozef, prof., Dr., PhD. (1966)
Blažek Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1954)
Murdza Karol, doc., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Číslo a názov študijného odboru: 9216 (8.3.2) Bezpečnostné verejno-správne služby
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:

Balga Jozef, prof., Dr., PhD. (1966)
Blažek Vladimír, doc., Mgr., PhD. (1954)
Murdza Karol, doc., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030015

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Stieranka Jozef, prof., Ing., PhD. (1959)
Viktoryová Jana, prof., JUDr., PhD. (1968)
Kočan Štefan, doc., JUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
Číslo a názov študijného odboru: 9245 (8.3.1) Ochrana osôb a majetku
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:

Stieranka Jozef, prof., Ing., PhD. (1959)
Viktoryová Jana, prof., JUDr., PhD. (1968)
Kočan Štefan, doc., JUDr., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
Číslo a názov študijného odboru: 9265 (8.3.4) Kriminalistika a kriminológia
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:

Meteňko Jozef, doc., JUDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030010

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Číslo a názov študijného odboru: 9216 (8.3.2) Bezpečnostné verejno-správne služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Balga Jozef, prof., Dr., PhD. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 180/2014-AK / #1030011

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave (715000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Číslo a názov študijného odboru: 9216 (8.3.2) Bezpečnostné verejno-správne služby
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Balga Jozef, prof., Dr., PhD. (1966)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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


