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

237/2014-AK / #1210156

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Bratislava, Piešťany, Kováčová

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
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 s polugaranti:
Lukáč Jozef, doc., MUDr., CSc. (1951)
Kollárová Edita, PhDr., PhD. (1959)
Škachová Oľga, PhDr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210155

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Bratislava, Piešťany, Kováčová

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Lukáč Jozef, doc., MUDr., CSc. (1951)
Kollárová Edita, PhDr., PhD. (1959)
Škachová Oľga, PhDr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210154

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Bratislava, Piešťany, Kováčová

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Lukáč Jozef, doc., MUDr., CSc. (1951)
Kollárová Edita, PhDr., PhD. (1959)
Škachová Oľga, PhDr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Garant garantuje taký istý ŠP na tom istom stupni štúdia.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210159

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Bratislava, Piešťany

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: rádiologická technika
Číslo a názov študijného odboru: 5621 (7.4.8) Rádiologická technika
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 s polugaranti:
Neuwirth Jiř í, prof., MUDr., CSc. (1960)
Dúbravec Anton, Bc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210158

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Bratislava, Piešťany

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: rádiologická technika
Číslo a názov študijného odboru: 5621 (7.4.8) Rádiologická technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Neuwirth Jiř í, prof., MUDr., CSc. (1960)
Dúbravec Anton, Bc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210157

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Bratislava, Piešťany

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: rádiologická technika
Číslo a názov študijného odboru: 5621 (7.4.8) Rádiologická technika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Neuwirth Jiř í, prof., MUDr., CSc. (1960)
Dúbravec Anton, Bc. (1967)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Garant garantuje identický ŠP na tom istom stupni a s rovnakou štandardnou dĺžkou
štúdia.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210163

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Piešťany

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Ochaba Robert, Mgr., PhDr., PhD., MPH (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B10 Nesúlad profilu absolventa s požiadavkami na výkon regulovaného povolania.
Vyjadrenie MZ SR je negatívne.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210162

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Piešťany

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Ochaba Robert, Mgr., PhDr., PhD., MPH (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B10 Nesúlad profilu absolventa s požiadavkami na výkon regulovaného povolania.
Vyjadrenie MZ SR je negatívne.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210160

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo, Piešťany

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Ochaba Robert, Mgr., PhDr., PhD., MPH (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B10 Nesúlad profilu absolventa s požiadavkami na výkon regulovaného povolania.
Vyjadrenie MZ SR je negatívne.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210165

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: fyzioterapia
Číslo a názov študijného odboru: 5611 (7.4.7) Fyzioterapia
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 s polugaranti:
Malý Myron, prof., MUDr., DrSc. (1947)
Kollárová Edita, PhDr., PhD. (1959)
Škachová Oľga, PhDr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Nedostatočná publikačná činnosť garanta . Za posledných 5 rokov nevykazuje žiadne
publikácie.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210164

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Centrálne pracovisko

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

18. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Malý Myron, prof., MUDr., DrSc. (1947)
Kollárová Edita, PhDr., PhD. (1959)
Škachová Oľga, PhDr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Nedostatočná publikačná činnosť garanta . Za posledných 5 rokov nevykazuje žiadne
publikácie.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210003

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne 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 s polugaranti:
Gálik Slavomír, prof., PhDr., PhD. (1965)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210002

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne 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 s polugaranti:
Gálik Slavomír, prof., PhDr., PhD. (1965)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210001

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne 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 s polugaranti:
Hofman Iwona, prof. (1960)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210006

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
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 s polugaranti:
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210005

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
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 s polugaranti:
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210004

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
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 s polugaranti:
Nováková Renata, doc. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210010

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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 s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210009

Typ žiadosti:

Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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 s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210008

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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 s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210007

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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 s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210018

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vzťahy s médiami
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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pavlů Dušan, prof. PhDr. CSc. (1948)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B2 Informačné listy predmetov sú zhodné s verziou pre slovenský jazyk.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210017

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vzťahy s médiami
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 s polugaranti:
Pavlů Dušan, prof. PhDr. CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210016

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vzťahy s médiami
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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pavlů Dušan, prof. PhDr. CSc. (1948)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B2 Informačné listy predmetov sú zhodné s verziou pre slovenský jazyk.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210015

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vzťahy s médiami
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 s polugaranti:
Pavlů Dušan, prof. PhDr. CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210014

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vzťahy s médiami
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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pravdová Hana, doc. PhDr. PhD. (1960)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: vzťahy s médiami
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 s polugaranti:
Pravdová Hana, doc. PhDr. PhD. (1960)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210021

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne 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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Gálik Slavomír, prof. PhDr. PhD. (1965)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210020

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne 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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Gálik Slavomír, prof. PhDr. PhD. (1965)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210019

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne 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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Hofman Iwona, prof. (1960)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210024

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210023

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210022

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Rott Darius, prof. dr. PhD. (1965)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210027

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210026

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210025

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210032

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gálik, Slavomír, prof., PhDr., PhD. (1965)
Petranová Dana, doc., PhDr., PhD. (1979)
Vrabec Norbert, doc., Mgr., PhD. (1968)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B2 ide o veľmi podobný ŠP so ŠP Masmediálna komunikácia, jednotlivé predmety sa v
ôsmich prípadoch zhodujú alebo sa takmer úplne prekrývajú.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210031

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gálik, Slavomír, prof., PhDr., PhD. (1965)
Petranová Dana, doc., PhDr., PhD. (1979)
Vrabec Norbert, doc., Mgr., PhD. (1968)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B2 ide o veľmi podobný ŠP so ŠP Masmediálna komunikácia, jednotlivé predmety sa v
ôsmich prípadoch zhodujú alebo sa takmer úplne prekrývajú.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210030

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikované mediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hofman, Iwona, prof. (1960)
Sedlák, Jozef, doc., Mgr. art. (1958)
Odlerová, Eva, doc., PhDr. CSc. (1954)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-B2 ide o veľmi podobný ŠP so ŠP Masmediálna komunikácia, jednotlivé predmety sa v
ôsmich prípadoch zhodujú alebo sa takmer úplne prekrývajú.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210035

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Bednárik, Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1961)
Čábyová Ľudmila, doc. PhDr. PhD. (1979)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210034

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kusá Alena, prof. Ing. PhD. (1955)
Bednárik, Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1961)
Čábyová Ľudmila, doc. PhDr. PhD. (1979)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210033

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Luszczak Malgorzata, prof. dr. (1956)
Bednárik, Jaroslav, doc. Ing. PhD. (1961)
Nováková Renata, doc. Ing. PhD. (1968)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210039

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Jenča Imrich, doc., PhDr., PhD., mim. prof. (1950)
Pravdová Hana, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210038

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Jenča Imrich, doc., PhDr., PhD., mim. prof. (1950)
Pravdová Hana, doc. PhDr., PhD., mim. prof. (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 1950 (do 31.8.) a spolugaranta 1950 (do 31.08.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210037

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Jenča Imrich, doc., PhDr., PhD., mim. prof. (1950)
Čábyová Ľudmila, doc. PhDr., PhD., (1979)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210036

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta masmediálnej komunikácie (720010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: masmediálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šalgovičová Jarmila, prof., Ing., CSc. (1950)
Jenča Imrich, doc., PhDr., PhD., mim. prof. (1950)
Čábyová Ľudmila, doc. PhDr., PhD., (1979)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
VŠ súbežne požiadala o priznanie práv na koncepčne a štruktúrne zhodný nový ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210048

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

13. Vedy o živej prírode

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná 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 s polugaranti:
Godány Andrej, Doc. Ing. CSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210056

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210055

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A3 * personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu aj v dennej aj externej forme
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210054

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A3 * personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu aj v slovenskom aj anglickom jazyku
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210053

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Huraj Ladislav, doc. RNDr. PaedDr. PhD. (1974)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210040

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo - Trnava, Špačince

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šilhár Stanislav, doc., Ing., CSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210041

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo - Trnava, Špačince

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: chémia
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 s polugaranti:
Boča Roman, prof. Ing. DrSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210049

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

13. Vedy o živej prírode

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná biológia
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:
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Preťová Anna, prof. RNDr. DrSc. (1945)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A6 - vek garanta, garantovanie na inej VŠ
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210042

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo - Trnava, Špačince

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná 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 s polugaranti:
Boča Roman, prof. Ing. DrSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210043

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo - Trnava, Špačince

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Miertuš Stanislav, prof., Ing., DrSc (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210045

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo - Trnava, Špačince

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná analytická a bioanalytická 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 a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Boča Roman, prof. Ing. DrSc. (1950)
Beinrohr Ernest, doc. Ing. DrSc. (1951)
Sokol Jozef, doc. Ing. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210044

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo - Trnava, Špačince

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: aplikovaná analytická a bioanalytická 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 a anglický
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Boča Roman, prof. Ing. DrSc. (1950)
Beinrohr Ernest, doc. Ing. DrSc. (1951)
Sokol Jozef, doc. Ing. PhD. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210047

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Miertuš Stanislav, prof., Ing., DrSc (1948)
Siekel Peter, doc., RNDr., CSc (1951)
Šilhár Stanislav, doc., Ing., CSc (1949)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A3 • personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu aj v dennej aj externej forme v slovenskom aj anglickom jazyku
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210046

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

12. Chémia, chemická technológia a biotechnológie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: biotechnológie
Číslo a názov študijného odboru: 2908 (5.2.25) Biotechnológie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Miertuš Stanislav, prof., Ing., DrSc (1948)
Siekel Peter, doc., RNDr., CSc (1951)
Šilhár Stanislav, doc., Ing., CSc (1949)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A3 • personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu aj v dennej aj externej forme v slovenskom aj anglickom jazyku
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210052

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

13. Vedy o živej prírode

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: molekulárna biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1502 (4.2.3) Molekulárna biológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Preťová Anna, prof. RNDr. DrSc. (1945)
Godány Andrej, doc. Ing. CSc. (1949)
Rafay Ján, doc. RNDr. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garantky 1945, garantovanie aj inej VŠ
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210050

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta prírodných vied (720020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

13. Vedy o živej prírode

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: molekulárna biológia
Číslo a názov študijného odboru: 1502 (4.2.3) Molekulárna biológia
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 s polugaranti:
Preťová Anna, prof. RNDr. DrSc. (1945)
Godány Andrej, doc. Ing. CSc. (1949)
Rafay Ján, doc. RNDr. CSc. (1953)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garantky 1945, garantovanie na inej VŠ
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210131

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Klavec, Jozef, doc. PhDr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210133

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment sociálnych služieb
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
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 s polugaranti:
Dávideková, Mária, doc. PhDr., PhD. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210132

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment sociálnych služieb
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Dávideková, Mária, doc. PhDr., PhD. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210135

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment verejnej správy
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 s polugaranti:
Mura Ladislav, doc. Mgr. Ing., PhD. (1979)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210134

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: manažment verejnej správy
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 s polugaranti:
Mura Ladislav, doc. Mgr. Ing., PhD. (1979)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210137

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Czarny, Ryszard, prof. Dr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210136

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Czarny, Ryszard, prof. Dr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210139

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
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 s polugaranti:
Polonský, Dušan, prof. PhDr., CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210138

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Polonský, Dušan, prof. PhDr., CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210141

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

pracovisko Banská Štiavnica; Banská Štiavnica (720040300)

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a udržateľný rozvoj
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 s polugaranti:
Butoracová Šindleryová, Ivana, doc. Ing., PhD. (1980)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 - nie je zabezpečené garantovanie študijného programu, navrhovaná garantka garantuje
iný ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210140

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

pracovisko Banská Štiavnica; Banská Štiavnica (720040300)

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a udržateľný rozvoj
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 s polugaranti:
Butoracová Šindleryová, Ivana, doc. Ing., PhD. (1980)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 - nie je zabezpečené garantovanie študijného programu, navrhovaná garantka garantuje
iný ŠP.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210143

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo, Prievidza

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Vybíhal, Václav, prof. Ing., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210142

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Vybíhal, Václav, prof. Ing., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210145

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Czarny, Ryszard, prof. Dr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210144

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: politológia
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Czarny, Ryszard, prof. Dr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210147

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
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 s polugaranti:
Polonský, Dušan, prof. PhDr., CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210146

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálne služby a poradenstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7763 (3.1.16) Sociálne služby a poradenstvo
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 s polugaranti:
Polonský, Dušan, prof. PhDr., CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210149

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Vybíhal, Václav, prof. Ing., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210148

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Vybíhal, Václav, prof. Ing., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210151

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Czarny, Ryszard, prof. Dr., PhD. (1949)
Klavec, Jozef, doc. PhDr., PhD. (1949)
Leška Dušan, doc. PhDr., PhD. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210150

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: európske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 6703 (3.1.6) Politológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Czarny, Ryszard, prof. Dr., PhD. (1949)
Klavec, Jozef, doc. PhDr., PhD. (1949)
Leška Dušan, doc. PhDr., PhD. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1949 (pred 31.8.).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210153

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a 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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Vybíhal, Václav, prof. Ing., CSc. (1950)
Butoracová Šindleryová, Ivana, doc. Ing., PhD. (1980)
Mura Ladislav, doc. Mgr. Ing., PhD. (1979)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210152

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych vied (720040000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a 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 a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Vybíhal, Václav, prof. Ing., CSc. (1950)
Butoracová Šindleryová, Ivana, doc. Ing., PhD. (1980)
Mura Ladislav, doc. Mgr. Ing., PhD. (1979)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 • rok narodenia garanta 1950 (pred 31.8.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210092

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210091

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
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 a slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210094

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: editorstvo a vydavateľská prax
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
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 s polugaranti:
Tkáčiková Eva, doc., PhDr., CSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Tri docentky: E. Tibenská (1955), E. Tkáčiková (1949), J. Skladaná (1942) sú odborníčky na
slovenský jazyk a literatúru, nemožno ich jednoznačne pokladať za odborníčky pre editorskú a
vydavateľskú prax. Ani ich publikačná činnosť nie je zameraná na tento ŠP. V budúcnosti bude treba
budovať kvalifikačnú štruktúru pre ŠP tak, aby jednotlivé predmety boli obsadzované odborníkmi na
daný študijný program.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210093

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: editorstvo a vydavateľská prax
Číslo a názov študijného odboru: 7304 (2.1.27) Slovenský jazyk a literatúra
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Tkáčiková Eva, doc., PhDr., CSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Tri docentky: E. Tibenská (1955), E. Tkáčiková (1949), J. Skladaná (1942) sú odborníčky na
slovenský jazyk a literatúru, nemožno ich jednoznačne pokladať za odborníčky pre editorskú a
vydavateľskú prax. Ani ich publikačná činnosť nie je zameraná na tento ŠP. V budúcnosti bude treba
budovať kvalifikačnú štruktúru pre ŠP tak, aby jednotlivé predmety boli obsadzované odborníkmi na
daný študijný program.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210119

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: etnológia a mimoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Šatava Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť " a mimoeurópske štúdiá" a ponechať jeho
názov tak, aby bol totožný s názvom študijného odboru etnológia.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1973

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: etnológia a mimoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
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 s polugaranti:
Šatava Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť " a mimoeurópske štúdiá" a ponechať jeho
názov tak, aby bol totožný s názvom študijného odboru etnológia.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210096

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
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 s polugaranti:
Sýkora Peter, prof. RNDr. PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210095

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: filozofia a aplikovaná 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 s polugaranti:
Sýkora Peter, prof. RNDr. PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210121

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Homza Martin, prof., Dr. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210120

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Homza Martin, prof., Dr. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210098

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďurčo Peter (do 31.08), prof., CSc. (1954)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210097

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
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: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďurčo Peter (do 31.08), prof., CSc. (1954)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210127

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Bucik Valentin, prof., PhD. (1961)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210102

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Markova Elena, prof., DrSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210100

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
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: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Markova Elena, prof., DrSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210060

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr. CSc. (1952)
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu. Nedostatočná štruktúra VŠ-učiteľov (viacerí docenti a profesori sú zo
zahraničia, nepriaznivá veková štruktúra). KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia (garant má veľmi nízku publikačnú činnosť).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210059

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr. CSc. (1952)
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu. Nedostatočná štruktúra VŠ-učiteľov (viacerí docenti a profesori sú zo
zahraničia, nepriaznivá veková štruktúra). KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia (garant má veľmi nízku publikačnú činnosť).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210062

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaeDr.,CSc. (1952)
Mrva Ivan, doc., PhDr. CSC. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210061

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaeDr.,CSc. (1952)
Mrva Ivan, doc., PhDr. CSC. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210064

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210063

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210068

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Grigorjanová Tatjana, doc., PhDr., CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210066

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Grigorjanová Tatjana, doc., PhDr., CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210058

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím
jazykom národnostných menšín (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Tibenská Eva, doc., PhDr., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 Jeden VŠ-učiteľ môže byť na účely vyhodnotenia tohto kritéria uvedený len v jednom
ŠP príslušného stupňa a formy štúdia. Docentka Tibenská je zabezpečujúcou učiteľkou už na dvoch
bakalárskych študijných programoch (položky č. 1210069, 1210070)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210057

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím
jazykom národnostných menšín (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Tibenská Eva, doc., PhDr., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 Jeden VŠ-učiteľ môže byť na účely vyhodnotenia tohto kritéria uvedený len v jednom
ŠP príslušného stupňa a formy štúdia. Docentka Tibenská je zabezpečujúcou učiteľkou už na dvoch
bakalárskych śtudijných pogrmoch (položky č. 1210069, 1210070)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210070

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Tibenská Eva, doc., PhDr., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210069

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Tibenská Eva, doc., PhDr., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210074

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: 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 s polugaranti:
Danek Ján, prof. PaedDr., CSc. (1952)
Porubjak Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210073

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof. PaedDr., CSc. (1952)
Porubjak Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210106

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
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 s polugaranti:
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210105

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
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 s polugaranti:
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210104

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zlepšiť vekovú štruktúru učiteľov.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210103

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zlepšiť vekovú štruktúru učiteľov.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210122

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: etnológia a mimoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
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 s polugaranti:
Šatava Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť " a mimoeurópske štúdiá" a ponechať jeho
názov tak, aby bol totožný s názvom študijného odboru etnológia.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1974

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: etnológia a mimoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
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 s polugaranti:
Šatava Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť " a mimoeurópske štúdiá" a ponechať jeho
názov tak, aby bol totožný s názvom študijného odboru etnológia.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210108

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: filozofia a aplikovaná filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6107 (2.1.1) Filozofia
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 s polugaranti:
Sýkora Peter, prof. RNDr. PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210107

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: filozofia a aplikovaná 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 s polugaranti:
Sýkora Peter, prof. RNDr. PhD. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210124

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Homza Martin, prof., Dr. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210123

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: história
Číslo a názov študijného odboru: 7110 (2.1.7) História
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Homza Martin, prof., Dr. (1967)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210110

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďurčo Peter (do 31.08), prof., CSc. (1954)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210109

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
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: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďurčo Peter (do 31.08), prof., CSc. (1954)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210128

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Bucik Valentin, prof., PhD. (1961)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KPS-A6 - Odporúčame zlepšiť výskumnú činnosť, ktorá je v súčasnosti na slabej úrovni. Za
celé hodnotené obdobie sa uvádza len 1 grant VEGA aj to z rokov 2008-2010. Na nízkej úrovni je
publikačná aktivita. Odporúčame publikovať v štandardných psychologických časopisoch.
Odporúčame študijný program doplniť predmety z psychodiagnostiky.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210114

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Markova Elena, prof., DrSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210112

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
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: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Markova Elena, prof., DrSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210076

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr. CSc. (1952)
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu. Nedostatočná štruktúra VŠ-učiteľov (viacerí docenti a profesori sú zo
zahraničia, nepriaznivá veková štruktúra). KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia (garant má veľmi nízku publikačnú činnosť).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210075

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr. CSc. (1952)
Byessonova Oľga Leonidovna, Prof., DrSc. (1967)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu. Nedostatočná štruktúra VŠ-učiteľov (viacerí docenti a profesori sú zo
zahraničia, nepriaznivá veková štruktúra). KSP-A6 Vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú
odbornú kvalitu pre 2. stupeň štúdia (garant má veľmi nízku publikačnú činnosť).
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210078

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, Prof., PaeDr., CSc. (1952)
Mrva Ivan, doc., PhDr. CSC. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210077

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Danek Ján, Prof., PaeDr., CSc. (1952)
Mrva Ivan, doc., PhDr. CSC. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210080

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210079

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210084

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Grigorjanová Tatjana, doc., PhDr., CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210082

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: ruský jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Grigorjanová Tatjana, doc., PhDr., CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210086

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Tibenská Eva, doc., PhDr., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A3: zabezpečiť ďalšieho zabezpečujúceho profesora/docenta v požadovanom vekovom
rozpätí
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210085

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof., PaedDr., CSc. (1952)
Tibenská Eva, doc., PhDr., CSc. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A3: zabezpečiť ďalšieho zabezpečujúceho profesora/docenta v požadovanom vekovom
rozpätí
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210090

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Danek Ján, prof. PaedDr., CSc (1952)
Porubjak Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210089

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Danek Ján, prof. PaedDr., CSc (1952)
Porubjak Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210126

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: etnológia a mimoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šatava Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Nováková Katarína, Doc., Mgr., PhD. (1979)
Kurcz Maciej, dr. hab., Dr. (1977)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť " a mimoeurópske štúdiá" a ponechať jeho
názov tak, aby bol totožný s názvom študijného odboru etnológia.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210125

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

3. Historické vedy a etnológia

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: etnológia a mimoeurópske štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) Etnológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šatava Leoš, prof., PhDr., CSc. (1954)
Nováková Katarína, Doc., Mgr., PhD. (1979)
Kurcz Maciej, dr. hab., Dr. (1977)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča z názvu študijného programu vypustiť " a mimoeurópske štúdiá" a ponechať jeho
názov tak, aby bol totožný s názvom študijného odboru etnológia.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210116

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďurčo Peter (do 31.08), prof., CSc. (1954)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Kozmová Ružena, doc., PhDr., 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 spolugarantky 1947 (do 31.08.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210115

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Číslo a názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký jazyk a slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďurčo Peter (do 31.08), prof., CSc. (1954)
Schuppener Georg, Prof. Dr. Dr. rer. nat. (1968)
Kozmová Ružena, doc., PhDr., 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 spolugarantky 1947 (do 31.08.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210130

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Bucik Valentin, prof., PhD. (1961)
Blatný Marek, prof., PhDr., DrSc. (1965)
Havrlentová Darina, doc., PhDr., PhD. (1956)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A1 Výskumná činnosť je na nedostatočnej úrovni, za celé hodnotené obdobie sa uvádza len
1 grant VEGA aj to z rokov 2008-2010. Na veľmi nízkej úrovni je publikačná aktivita. Prakticky celkom
absentujú publikácie v štandardných psychologických časopisoch. KSP-A6 Jeden zo spolugarantov je
riaditeľ ústavu AV ČR, druhá spolugarantka má titul docent zo sociálnej práce. Nikto z garantov sa
nevenuje výskumu na UCM v Trnave, ani nepublikuje ako reprezentant UCM v Trnave. KSP-B1 V
navrhovanom študijnom programe chýbajú predmety z psychológie práce.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210129

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Bucik Valentin, prof., PhD. (1961)
Blatný Marek, prof., PhDr., DrSc. (1965)
Havrlentová Darina, doc., PhDr., PhD. (1956)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A1 Výskumná činnosť je na nedostatočnej úrovni, za celé hodnotené obdobie sa uvádza len
1 grant VEGA aj to z rokov 2008-2010. Na veľmi nízkej úrovni je publikačná aktivita. Prakticky celkom
absentujú publikácie v štandardných psychologických časopisoch. KSP-A6 Jeden zo spolugarantov je
riaditeľ ústavu AV ČR, druhá spolugarantka má titul docent zo sociálnej práce. Nikto z garantov sa
nevenuje výskumu na UCM v Trnave, ani nepublikuje ako reprezentant UCM v Trnave. KSP-B1 V
navrhovanom študijnom programe chýbajú predmety z psychológie práce.
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210118

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sýkora Peter, prof. RNDr. PhD. (1956)
Porubjak Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Palovičová Terézia Zuzana, doc. PhDr. CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
ŠP je zameraný na etiku, ale medzi pedagógmi sa uvádzajú aj odborníci na jazyky (R. Kozmová,
P. Kvetko). Bude potrebné zlepšiť kvalifikačnú štruktúru pracoviska.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

237/2014-AK / #1210117

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (720000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (720030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: systematická filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Sýkora Peter, prof. RNDr. PhD. (1956)
Porubjak Matúš, doc. PhDr. PhD. (1969)
Palovičová Terézia Zuzana, doc. PhDr. CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
ŠP je zameraný na etiku, ale medzi pedagógmi sa uvádzajú aj odborníci na jazyky (R. Kozmová,
P. Kvetko). Zlepšiť kvalifikačnú štruktúru pracoviska.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

