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

217/2014-AK / #1130105

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
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:
Blažíčková Stanislava, Doc. Ing. PhD (1965)
Bošák Vladimír, Prof. RNDr, CSc. (1954)
Vojtaššák Ján, Prof. RNDr, 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:

217/2014-AK / #1130104

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
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:
Blažíčková Stanislava, Doc. Ing. PhD (1965)
Bošák Vladimír, Prof. RNDr, CSc. (1954)
Vojtaššák Ján, Prof. RNDr, CSc. (1949)
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:

217/2014-AK / #1130111

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Bošák Vladimír, Prof. RNDr. CSc. (1954)
Vojtaššák Ján, Prof. RNDr. 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:

217/2014-AK / #1130110

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
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:
Bošák Vladimír, Prof. RNDr. CSc. (1954)
Vojtaššák Ján, Prof. RNDr. CSc. (1949)
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:

217/2014-AK / #1130115

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
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:
Vojtaššák Ján, Prof. RNDr. CSc. (1949)
Bošák Vladimír, Prof. RNDr. CSc. (1954)
Blažíčková Stanislava, Doc. Ing. 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:

217/2014-AK / #1130114

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 5616 (7.4.3) Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
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:
Vojtaššák Ján, Prof. RNDr. CSc. (1949)
Bošák Vladimír, Prof. RNDr. CSc. (1954)
Blažíčková Stanislava, Doc. Ing. Phd, (1965)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1949 (do konca augusta)
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130107

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: ošetrovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5602 (7.4.1) Ošetrovateľstvo
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:
Boroňová Jana, doc. PhDr., PhD. (1969)
Ilievová Ľubica, doc. PhDr., PhD. (1968)
Botíková Andrea, doc. PhDr., PhD. (1970)
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:

217/2014-AK / #1130106

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: ošetrovateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 5602 (7.4.1) Ošetrovateľstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Boroňová Jana, doc. PhDr., PhD. (1969)
Ilievová Ľubica, doc. PhDr., PhD. (1968)
Botíková Andrea, doc. PhDr., PhD. (1970)
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:

217/2014-AK / #1130097

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: riadenie a organizácia sociálnych služieb
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Jaroslav Slaný, prof. MUDr., CSc. (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:

217/2014-AK / #1130096

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: riadenie a organizácia sociálnych služieb
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Jaroslav Slaný, prof. MUDr., CSc. (1957)
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:

217/2014-AK / #1130095

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jana Levická, prof. PhDr., 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:

217/2014-AK / #1130094

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Jana Levická, prof. PhDr., PhD. (1957)
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:

217/2014-AK / #1130099

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Levická Jana, prof., PhDr., Mgr., 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:

217/2014-AK / #1130098

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Levická Jana, prof., PhDr., Mgr., PhD. (1957)
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:

217/2014-AK / #1130103

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Levická Jana, prof., PhDr., PhD. (1957)
Slaný Jaroslav, prof., MUDr., CSc. (1957)
Botek Ondrej, doc., PhDr., PhD. (1976)
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:

217/2014-AK / #1130102

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Levická Jana, prof., PhDr., PhD. (1957)
Slaný Jaroslav, prof., MUDr., CSc. (1957)
Botek Ondrej, doc., PhDr., PhD. (1976)
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:

217/2014-AK / #1130101

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Levická Jana, prof., PhDr., PhD. (1957)
Slaný Jaroslav, prof., MUDr., CSc. (1957)
Botek Ondrej, doc., PhDr., PhD. (1976)
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:

217/2014-AK / #1130100

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Levická Jana, prof., PhDr., PhD. (1957)
Slaný Jaroslav, prof., MUDr., CSc. (1957)
Botek Ondrej, doc., PhDr., PhD. (1976)
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:

217/2014-AK / #1130093

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Miriam Slaná, doc. PhDr., PhD. (1970)
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:

217/2014-AK / #1130092

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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 práca v zdravotníctve
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Miriam Slaná, doc. PhDr., PhD. (1970)
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:

217/2014-AK / #1130109

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: 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 jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kallayová Daniela, Doc., PhDr., PhD., MPH. (1978)
Rusnák Martin, Prof. MUDr. CSc. (1951)
Rusnáková Viera, Prof. MUDr. CSc. MBA (1952)
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:

217/2014-AK / #1130108

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: 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 jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kallayová Daniela, Doc., PhDr., PhD., MPH. (1978)
Rusnák Martin, Prof. MUDr. CSc. (1951)
Rusnáková Viera, Prof. MUDr. CSc. MBA (1952)
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:

217/2014-AK / #1130113

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Rusnáková Viera, Prof. MUDr. CSc. MBA (1952)
Rusnák Martin, Prof. MUDr. CSc. (1951)
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:

217/2014-AK / #1130112

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Rusnáková Viera, Prof. MUDr. CSc. MBA (1952)
Rusnák Martin, Prof. MUDr. CSc. (1951)
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:

217/2014-AK / #1130117

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:
Rusnák Martin, Prof. MUDr. CSc. (1951)
Rusnáková Viera, Prof. MUDr. CSc. MBA (1952)
Kallayová Daniela, Doc., PhDr., PhD., MPH. (1978)
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:

217/2014-AK / #1130116

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (713030000)

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: verejné zdravotníctvo
Číslo a názov študijného odboru: 5607 (7.4.2) Verejné zdravotníctvo
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:
Rusnák Martin, Prof. MUDr. CSc. (1951)
Rusnáková Viera, Prof. MUDr. CSc. MBA (1952)
Kallayová Daniela, Doc., PhDr., PhD., MPH. (1978)
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:

217/2014-AK / #1130001

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: dejiny a teória umenia
Číslo a názov študijného odboru: 8114 (2.1.17) Dejiny a teória umenia
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:
Gerát Ivan, doc. PhDr. PhD. (1964)
Zervan Marián, Prof. doc. PhDr. PhD. (1952)
Brtáňová Erika, Doc., PhDr., CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130007

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: dejiny a teória umenia
Číslo a názov študijného odboru: 8114 (2.1.17) Dejiny a teória umenia
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:
Zervan Marian, prof. PhDr. PhD. (1952)
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:

217/2014-AK / #1130017

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 8109 (2.1.18) Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov:
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Zervan Marian, prof. PhDr. PhD. (1952)
Gerát Ivan, Doc. PhDr. PhD. (1964)
Brtáňová Erika, Doc. PhDr. CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130016

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Číslo a názov študijného odboru: 8109 (2.1.18) Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov:
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Zervan Marian, prof. PhDr. PhD. (1952)
Gerát Ivan, Doc. PhDr. PhD. (1964)
Brtáňová Erika, Doc. PhDr. CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130021

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: dejiny filozofie
Číslo a názov študijného odboru: 6102 (2.1.3) Dejiny filozofie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáliková Silvia, Prof. PhD., CSc. (1962)
Démuth Andrej, Doc. Mgr. Mgr., PhD. (1974)
Tkáčik Ladislav, Doc., Mgr., PhD. (1973)
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:

217/2014-AK / #1130020

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: dejiny filozofie
Číslo a názov študijného odboru: 6102 (2.1.3) Dejiny filozofie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáliková Silvia, Prof. PhD., CSc. (1962)
Démuth Andrej, Doc. Mgr. Mgr., PhD. (1974)
Tkáčik Ladislav, Doc., Mgr., PhD. (1973)
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:

217/2014-AK / #1130003

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Hrehová Helena, Prof. ThDr., Mgr., PhD. (1950)
Feber Jaromír, Prof. ThDr., ThD. (1960)
Dufferová Alžbeta, Doc. Dr. Theol., 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:

217/2014-AK / #1130002

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Hrehová Helena, Prof. ThDr., Mgr., PhD. (1950)
Feber Jaromír, Prof. ThDr., ThD. (1960)
Dufferová Alžbeta, Doc. Dr. Theol., 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 garantky 1950.
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:

217/2014-AK / #1130008

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: etika
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Hrehová Helena, Prof. ThDr., Mgr, 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:

217/2014-AK / #1130019

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: etika a morálna filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hrehová Helena, Prof. ThDr. Mgr. PhD. (1950)
Feber Jaromír, Doc. PhDr., PhD. (1960)
Dufferová Alžbeta, Doc. Dr. Theol., 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:

217/2014-AK / #1130018

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: etika a morálna filozofia
Číslo a názov študijného odboru: 6131 (2.1.5) Etika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Hrehová Helena, Prof. ThDr. Mgr. PhD. (1950)
Feber Jaromír, Doc. PhDr., PhD. (1960)
Dufferová Alžbeta, Doc. Dr. Theol., 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 garantky 1950.
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:

217/2014-AK / #1130005

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Démuth Andrej, Doc. Mgr. Mgr., PhD. (1974)
Dolista Josef, Prof. ThDr., ThD. (1954)
Tkáčik Ladislav, Doc., Mgr., PhD. (1973)
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:

217/2014-AK / #1130004

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Démuth Andrej, Doc. Mgr. Mgr., PhD. (1974)
Dolista Josef, Prof. ThDr., ThD. (1954)
Tkáčik Ladislav, Doc., Mgr., PhD. (1973)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
garant - ťažiskové práce publikovať aj inde než v krakovskom Spoločenstve Slovákov v Poľsku
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130010

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolista Josef, Prof. ThDr. ThD. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A1: významné publikované vedecké práce v príslušnom ŠO uverejňovať aj inde než v
krakovskom vydavateľstve Spoločnosti Slovákov v Poľsku
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130009

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolista Josef, Prof. ThDr. ThD. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A1: významné publikované vedecké práce v príslušnom ŠO uverejňovať aj inde než v
krakovskom vydavateľstve Spoločnosti Slovákov v Poľsku
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130026

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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:
Dobrotková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1954)
Rábik Vladimír, Doc., PhDr., PhD. (1975)
Lopatková Zuzana, Doc., PhDr., PhD. (1977)
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:

217/2014-AK / #1130025

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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:
Dobrotková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1954)
Rábik Vladimír, Doc., PhDr., PhD. (1975)
Lopatková Zuzana, Doc., PhDr., PhD. (1977)
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:

217/2014-AK / #1130029

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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:
Dobrotková Marta, Prof. 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:

217/2014-AK / #1130028

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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:
Dobrotková Marta, Prof. PhDr., CSc. (1954)
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:

217/2014-AK / #1130024

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: klasická archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7137 (2.1.26) Klasická archeológia
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:
Kuzmová Klára, prof. PhDr., CSc. (1955)
Varsik Vladimír, doc. PhDr., CSc. (1964)
Marek Miloš, doc. Mgr., PhD. (1972)
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:

217/2014-AK / #1130027

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: klasická archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7137 (2.1.26) Klasická archeológia
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:
Kuzmová Klára, prof. PhDr., CSc. (1955)
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:

217/2014-AK / #1130031

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: klasická archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7137 (2.1.26) Klasická archeológia
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:
Kuzmová Klára, prof. PhDr., CSc. (1955)
Varsik Vladimír, doc. PhDr., CSc. (1964)
Marek Miloš, doc. Mgr., PhD. (1972)
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:

217/2014-AK / #1130030

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: klasická archeológia
Číslo a názov študijného odboru: 7137 (2.1.26) Klasická archeológia
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:
Kuzmová Klára, prof. PhDr., CSc. (1955)
Varsik Vladimír, doc. PhDr., CSc. (1964)
Marek Miloš, doc. Mgr., PhD. (1972)
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:

217/2014-AK / #1130006

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: klasické jazyky
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky
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:
Erika Juríková, doc., 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:

217/2014-AK / #1130011

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: klasické jazyky - latinská medievalistika a novolatinistika
Číslo a názov študijného odboru: 7343 (2.1.31) Klasické jazyky
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:
Balta Ivan, prof., Dr.Sc. (1953)
Kohútová Mária, prof., PhDr., CSc. (1945)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6: garant ŠP má v odbornom profile vyštudovanú históriu, filozofiu a latinčinu, ale v
ďalšom profesionálnom postupe (docent, profesor) je skôr historik (pomocné vedy historické paleografia) než klasický filológ, nevedie záverečné práce; druhý garant je odborník (prof.) na
slovenské dejiny s rokom narodenia 1945.
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:

217/2014-AK / #1130015

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: kognitívne štúdiá
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: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáliková Silvia, Prof. PhD., CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130014

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: kognitívne štúdiá
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáliková Silvia, Prof. PhD., CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: kognitívne štúdiá
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: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáliková Silvia, Prof. PhD., CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130012

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: kognitívne štúdiá
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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Gáliková Silvia, Prof. PhD., CSc. (1962)
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:

217/2014-AK / #1130034

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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:
Katuninec Milan, Prof. PhDr. PhD. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 - vedecký profil a výsledky garanta len čiastočne spadajú do študijného odboru, v
ktorom sa uskutočňuje študijný program alebo do príbuzného študijného odboru.
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130038

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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:
Tóth Rastislav, Prof. PhDr., CSc. (1947)
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 v odbore politológia. KSP-A6 - vedecký profil a výsledky garanta
nedosahujú úroveň medzinárodnej kvality (za posledných 5 rokov 1 publikácia v kategórii A, žiadne
citácie vo WOS).
Odporúčania vys okej š kole:
AK odporúča zlepšiť kvalifikačnú štruktúru prijatím minimálne ešte jedného pedagóga na
funkčné miesto docenta alebo profesora v odbore 3.1.6. politológia alebo v príbuznom odbore.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130036

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: 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:
Halama Peter, Doc. Mgr. PhD. (1975)
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:

217/2014-AK / #1130035

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Halama Peter, Doc. Mgr. PhD. (1975)
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:

217/2014-AK / #1130040

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: 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:
Biela Adam, Prof., Dr.hab. (1947)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Navrhujeme zostavu predmetov rozšíriť o ďalšie predmety z psychológie práce a organizácií.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130039

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Biela Adam, Prof., Dr.hab. (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 :
Odporúčania vys okej š kole:
Navrhujeme zostavu predmetov rozšíriť o ďalšie predmety z psychológie práce a organizácií
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130033

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Dobrotková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1954)
Rábik Vladimír, Doc., PhDr., PhD. (1975)
Lopatková Zuzana, Doc., PhDr., PhD. (1977)
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:

217/2014-AK / #1130032

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: slovenské dejiny
Číslo a názov študijného odboru: 7102 (2.1.9) Slovenské dejiny
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Dobrotková Marta, Prof., PhDr., CSc. (1954)
Rábik Vladimír, Doc., PhDr., PhD. (1975)
Lopatková Zuzana, Doc., PhDr., PhD. (1977)
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:

217/2014-AK / #1130042

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Biela Adam, Prof., Dr.hab. (1947)
Halama Peter, Doc. Mgr. PhD. (1975)
Naništová Eva, Doc. PhDr. CSc. (1959)
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:

217/2014-AK / #1130041

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7718 (3.1.13) Sociálna psychológia a psychológia práce
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Biela Adam, Prof., Dr.hab. (1947)
Halama Peter, Doc. Mgr. PhD. (1975)
Naništová Eva, Doc. PhDr. CSc. (1959)
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 1947 (po 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:

217/2014-AK / #1130037

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: sociológia
Číslo a názov študijného odboru: 6121 (3.1.1) Sociológia
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:
Lucjan Miś, Doc. [dr. hab., prof. UJ] (1954)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 - vedecký profil a výsledky garanta nezaručujú odbornú kvalitu garantovania
študijného programu pre 1. stupeň 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:

217/2014-AK / #1130023

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolista Josef, Prof. ThDr. ThD. (1954)
Gáliková Silvia, Prof. PhDr., CSc. (1962)
Démuth Andrej, Doc. Mgr., Mgr., PhD. (1974)
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:

217/2014-AK / #1130022

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolista Josef, Prof. ThDr. ThD. (1954)
Gáliková Silvia, Prof. PhDr., CSc. (1962)
Démuth Andrej, Doc. Mgr., Mgr., PhD. (1974)
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:

217/2014-AK / #1130043

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Filozofická fakulta (713010000)

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: teória politiky
Číslo a názov študijného odboru: 6707 (3.1.8) Teória politiky
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:
Tóth Rastislav, prof. PhDr., CSc. (NEUVEDENY ROK)
Katuninec Milan, prof. PhDr., PhD. (1960)
Petruf Pavol, prof. PhDr., DrSc. (1946)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 - vedecký profil a výsledky garanta a spolugarantov neutvárajú dostačujúce
predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 3. stupeň štúdia.
Spolugaranti nezískali habilitáciu a inauguráciu (Katuninec Milan, prof. PhDr., PhD. - prof: slovenské
dejiny (2011), doc: slovenské dejiny (2003); Petruf Pavol, prof. PhDr., DrSc. - prof: História (2001),
doc: Všeobecné dejiny (1998)) v odbore 3.1.6. politológia alebo v príbuznom odbore.
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:

217/2014-AK / #1130044

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: animácia výtvarného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Baláž Blažej, doc. akad. mal. (1958)
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:

217/2014-AK / #1130083

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kudláčová Blanka, prof. Ing. PhDr. PhD.,mim. prof. (1965)
Rajský Andrej, doc. PhDr. ,PhD. (1974)
Gajdošíková Zeleiová Jaroslava, doc. Mgr. art. Mgr. Mgr. PhD. (1975)
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:

217/2014-AK / #1130082

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Kudláčová Blanka, prof. Ing. PhDr. PhD.,mim. prof. (1965)
Rajský Andrej, doc. PhDr. ,PhD. (1974)
Gajdošíková Zeleiová Jaroslava, doc. Mgr. art. Mgr. Mgr. PhD. (1975)
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:

217/2014-AK / #1130063

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: pedagogika výtvarného umenia
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Baláž Blažej, doc. akad. mal. (1958)
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:

217/2014-AK / #1130046

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pupala Branislav, prof. PhDr., CSc. (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:

217/2014-AK / #1130045

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pupala Branislav, prof. PhDr., CSc. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130091

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: školská pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Pupala Branislav, prof. PhDr., CSc. (1965)
Zápotočná Oľga, doc. PhDr., CSc. (1956)
Lukšík Ivan, prof. PhDr., CSc. (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:

217/2014-AK / #1130090

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: školská pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Pupala Branislav, prof. PhDr., CSc. (1965)
Zápotočná Oľga, doc. PhDr., CSc. (1956)
Lukšík Ivan, prof. PhDr., CSc. (1961)
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:

217/2014-AK / #1130048

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kudláčová Blanka, doc. Ing. PhDr. PhD., mim. prof. (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:

217/2014-AK / #1130047

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kudláčová Blanka, doc. Ing. PhDr. PhD., mim. prof. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130065

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kudláčová Blanka, doc. Ing. PhDr. PhD., mim. prof. (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:

217/2014-AK / #1130064

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Číslo a názov študijného odboru: 7501 (1.1.4) Pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kudláčová Blanka, doc. Ing. PhDr. PhD., mim. prof. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130085

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: teória biologického vzdelávania
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Trnka Alfréd, prof. RNDr., PhD. (1965)
Prokop Pavol, doc. PaedDr., PhD. (1976)
Zlínska Janka, doc. RNDr., 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:

217/2014-AK / #1130084

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: teória biologického vzdelávania
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Trnka Alfréd, prof. RNDr., PhD. (1965)
Prokop Pavol, doc. PaedDr., PhD. (1976)
Zlínska Janka, doc. RNDr., CSc. (1954)
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:

217/2014-AK / #1130087

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: teória chemického vzdelávania
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Reguli, Ján, doc. Ing., CSc. (1953)
Linkešová, Mária, doc. Ing., PhD. (1954)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A1 Vysoká škola nepreukazuje žiadnu výskumnú činnosť v problematike študijných
odborov patriacich do oblasti výskumu chémia, čo nie je zárukou kvalitného rozvoja ŠP. KSP-A3 VŠ
nemá dostatok učiteľov, ktorí vedecky pracujú v dostatočnom spektre chemických odborov. Vedecké
výstupy za oblasť chemických odborov za posledné obdobie je na úrovni kategórie B a nižšie. KSP-A6
Výstupy spolugarantov na nedostatočnej úrovni (nadväzne na odôvodnenie KSP-A1 a KPS-A3).
Odporúčania vys okej š kole:
Posilniť výskum a publikačné aktivity.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130086

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: teória chemického vzdelávania
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Reguli, Ján, doc. Ing., CSc. (1953)
Linkešová, Mária, doc. Ing., PhD. (1954)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A1 Vysoká škola nepreukazuje žiadnu výskumnú činnosť v problematike študijných
odborov patriacich do oblasti výskumu chémia, čo nie je zárukou kvalitného rozvoja ŠP. KSP-A3 VŠ
nemá dostatok učiteľov, ktorí vedecky pracujú v dostatočnom spektre chemických odborov. Vedecké
výstupy za oblasť chemických odborov za posledné obdobie je na úrovni kategórie B a nižšie. KSP-A6
Výstupy spolugarantov na nedostatočnej úrovni (nadväzne na odôvodnenie KSP-A1 a KPS-A3).
Odporúčania vys okej š kole:
Posilniť výskum a publikačné aktivity.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130089

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Vitézová Eva, prof. PaedDr., PhD. (1964)
Bérešová Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
Gáfrik, Róbert, doc. Mgr., PhD. (1977)
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 (v prípade, že sa 3.stupeň štúdia rieši spôsobom "fúzie" troch jazykov slovenský, anglický, nemecký, bolo by žiaduce, aby aj spolugaranti za ostatné dva jazyky boli profesori
a na príslušných katedrách mali adekvátne odborné zázemie, čo minimálne v prípade nemeckého jazyka
chýba).
Odporúčania vys okej š kole:
Návrh na zváženie zmeny názvu ŠP.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130088

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Číslo a názov študijného odboru: 7553 (1.1.10) Odborová didaktika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Vitézová Eva, prof. PaedDr., PhD. (1964)
Bérešová Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
Gáfrik, Róbert, doc. Mgr., PhD. (1977)
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 (v prípade, že sa 3.stupeň štúdia rieši spôsobom "fúzie" troch jazykov slovenský, anglický, nemecký, bolo by žiaduce, aby aj spolugaranti za ostatné dva jazyky boli profesori
a na príslušných katedrách mali adekvátne odborné zázemie, čo minimálne v prípade nemeckého jazyka
chýba).
Odporúčania vys okej š kole:
Návrh na zváženie zmeny názvu ŠP.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130053

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bérešova Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
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:

217/2014-AK / #1130052

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bérešova Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
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:

217/2014-AK / #1130070

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bérešová Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A3: skvalitniť personálne zabezpečenie ŠP (na AJ niet profesora, 1 doc. je publikačne
málo produktívna, ďalšia doc. je roč. 1944, 3. docent nie je filológ)
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130069

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bérešová Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A3: skvalitniť personálne zabezpečenie ŠP
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130051

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bérešova Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
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:

217/2014-AK / #1130068

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PHDr., CSc. (1953)
Bérešová Jana, doc. PhDr., PhD. (1959)
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:

217/2014-AK / #1130054

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 biológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Trnka Alfréd, prof. RNDr., PhD. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130071

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 biológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Trnka Alfréd, prof. RNDr., CSc. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130055

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 chémie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Reguli Ján, doc. Ing., CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A1 Vysoká škola nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť v problematike študijných
odborov patriacich do oblasti výskumu chémia. KSP-A3 Vedecké výstupy za oblasť chemických
odborov za posledné obdobie sú na úrovni kategórie B a nižšie.Personálne zabezpečenie pre chemické
odbory je potrebné dobudovať (VŠ nemá dostatok učiteľov, ktorí vedecky pracujú v dostatočnom
spektre chemických odborov).
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:

217/2014-AK / #1130072

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 chémie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Reguli Ján, doc. Ing., CSc. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A1 Vysoká škola nepreukazuje dostatočnú výskumnú činnosť v problematike študijných
odborov patriacich do oblasti výskumu chémia. KSP-A3 Vedecké výstupy za oblasť chemických
odborov za posledné obdobie sú na úrovni kategórie B a nižšie.Personálne zabezpečenie pre chemické
odbory je potrebné dobudovať (VŠ nemá dostatok učiteľov, ktorí vedecky pracujú v dostatočnom
spektre chemických odborov).
Odporúčania vys okej š kole:
Posilniť vedecko-výskumnú činnosť v oblasti chémie.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130056

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Rajský Andrej, doc. PhDr., 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:

217/2014-AK / #1130081

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 etickej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Rajský Andrej, doc., PhDr., 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:

217/2014-AK / #1130057

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 fyziky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Ožvoldová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (1949)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A3: Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v predmete fyzika, ktorí
sú zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a
trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu. KSP B1: Obsah ŠP nezodpovedá v postačujúcej miere
obsahu ŠO pre učiteľa fyziky KSP B2: Štruktúra ŠP nezodpovedá predmetu fyzika
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:

217/2014-AK / #1130073

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 fyziky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Ožvoldová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (1949)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3: Personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v predmete fyzika, ktorí
sú zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a
trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu. KSP-B1: Obsah študijného programu nezodpovedá v
postačujúcej miere pre osnovy učiteľa fyziky KSP-B2: Nezodpovedajúca štruktúra ŠP vyučovaniu
predmetu fyzika
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:

217/2014-AK / #1130058

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Ladislav Halada, doc. RNDr., CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A6 - rok narodenia garanta 1948
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:

217/2014-AK / #1130074

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Ladislav Halada, doc. RNDr., CSc. (1948)
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 v danom 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:

217/2014-AK / #1130059

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Híc Pavel, doc, RNDr., CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A6 - rok narodenia garanta 1948
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:

217/2014-AK / #1130075

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Híc Pavel, doc. RNDr., CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A6 - rok narodenia garanta 1948
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:

217/2014-AK / #2412

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Dolinský Juraj, prof. ThLic. PhDr., PhD. (1958)
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:

217/2014-AK / #2414

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 náboženskej výchovy (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Dolinský Juraj, prof. ThLic. PhDr., PhD. (1958)
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:

217/2014-AK / #1130060

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Žitný Milan, doc. PhDr., CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A6 - rok narodenia garanta 1948
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:

217/2014-AK / #1130076

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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: slovenský jazyk a nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Žitný Milan, doc. PhDr., CSc. (1948)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP - A6 - rok narodenia garanta 1948
Odporúčania vys okej š kole:
KSP-A3 skvalitniť personálne zabezpečenie ŠP (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
nezabezpečuje profesor iba docent)
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130078

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Lukšík Ivan, prof. PhDr., CSc. (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:

217/2014-AK / #1130077

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Lukšík Ivan, prof. PhDr., CSc. (1961)
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:

217/2014-AK / #1130061

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bílik René, prof. PaedDr., CSc. (1960)
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:

217/2014-AK / #1130079

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Bílik René, prof. PaedDr., CSc. (1960)
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:

217/2014-AK / #1130062

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 výtvarného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Baláž Blažej, doc. akad. mal. (1958)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Garant predmetu (spolugarant 1) garantuje na tom istom stupni štúdia a v tom istom
učiteľskom ŠO aj iný ŠP, čo nie je v súlade s platnými kritériámi akreditácie študijných programov.
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:

217/2014-AK / #1130080

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (713020000)

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 výtvarného umenia (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7658 (1.1.3) Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných
predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Held Ľubomír, prof. PhDr., CSc. (1953)
Baláž Blažej, doc. akad. mal. (1958)
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:

217/2014-AK / #1130147

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pracovné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6806 (3.4.6) Pracovné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Lacko Miloš, doc., JUDr., PhD. (1977)
Olšovská Andrea, doc. JUDr. Mgr., PhD. (1978)
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:

217/2014-AK / #1130146

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pracovné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6806 (3.4.6) Pracovné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Lacko Miloš, doc., JUDr., PhD. (1977)
Olšovská Andrea, doc. JUDr. Mgr., PhD. (1978)
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:

217/2014-AK / #1130145

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pracovné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6806 (3.4.6) Pracovné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Lacko Miloš, doc., JUDr., PhD. (1977)
Olšovská Andrea, doc. JUDr. Mgr., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garantky: 1949 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130144

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: pracovné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6806 (3.4.6) Pracovné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Lacko Miloš, doc., JUDr., PhD. (1977)
Olšovská Andrea, doc. JUDr. Mgr., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garantky: 1949 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130139

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Košičiarová Soňa, prof. JUDr., 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:

217/2014-AK / #1130138

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Košičiarová Soňa, prof. JUDr., 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:

217/2014-AK / #1130137

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Košičiarová Soňa, prof. JUDr., PhD. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130136

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Košičiarová Soňa, prof. JUDr., PhD. (1965)
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:

217/2014-AK / #1130143

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Šimovček Ivan, prof. JUDr. 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:

217/2014-AK / #1130142

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Šimovček Ivan, prof. JUDr. 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:

217/2014-AK / #1130141

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Šimovček Ivan, prof. JUDr. CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garantky: 1949 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130140

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Barancová Helena, prof. JUDr., DrSc. (1949)
Šimovček Ivan, prof. JUDr. CSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garantky: 1949 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130151

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Peter Mosný, Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1949)
Miriam Laclavíková, doc., JUDr., PhD. (1975)
Adriána Švecová, doc., JUDr., PhDr., PhD. (1977)
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:

217/2014-AK / #1130150

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Peter Mosný, Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1949)
Miriam Laclavíková, doc., JUDr., PhD. (1975)
Adriána Švecová, doc., JUDr., PhDr., PhD. (1977)
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:

217/2014-AK / #1130149

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Peter Mosný, Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1949)
Miriam Laclavíková, doc., JUDr., PhD. (1975)
Adriána Švecová, doc., JUDr., PhDr., PhD. (1977)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1949 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130148

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Peter Mosný, Dr. h. c., prof., JUDr., CSc. (1949)
Miriam Laclavíková, doc., JUDr., PhD. (1975)
Adriána Švecová, doc., JUDr., PhDr., PhD. (1977)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 Rok narodenia garanta: 1949 (do konca augusta).
Odporúčania 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:

217/2014-AK / #1130155

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimovček Ivan, prof., JUDr., CSc. (1954)
Jalč Adrán, doc. JUDr. Ing., PhD. (1977)
Strémy Tomáš, doc. JUDr., PhD. (1981)
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:

217/2014-AK / #1130154

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimovček Ivan, prof., JUDr., CSc. (1954)
Jalč Adrán, doc. JUDr. Ing., PhD. (1977)
Strémy Tomáš, doc. JUDr., PhD. (1981)
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:

217/2014-AK / #1130153

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimovček Ivan, prof., JUDr., CSc. (1954)
Jalč Adrán, doc. JUDr. Ing., PhD. (1977)
Strémy Tomáš, doc. JUDr., PhD. (1981)
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:

217/2014-AK / #1130152

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šimovček Ivan, prof., JUDr., CSc. (1954)
Jalč Adrán, doc. JUDr. Ing., PhD. (1977)
Strémy Tomáš, doc. JUDr., PhD. (1981)
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:

217/2014-AK / #1130159

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmid Marek, prof., doc., JUDr., PhD. (1960)
Procházka Radoslav, doc., JUDr., PhD., JSD. (1972)
Jankuv Juraj, doc., JUDr., PhD. (1966)
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:

217/2014-AK / #1130158

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmid Marek, prof., doc., JUDr., PhD. (1960)
Procházka Radoslav, doc., JUDr., PhD., JSD. (1972)
Jankuv Juraj, doc., JUDr., PhD. (1966)
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:

217/2014-AK / #1130157

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmid Marek, prof., doc., JUDr., PhD. (1960)
Procházka Radoslav, doc., JUDr., PhD., JSD. (1972)
Jankuv Juraj, doc., JUDr., PhD. (1966)
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:

217/2014-AK / #1130156

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Právnická fakulta (713050000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ústavné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6803 (3.4.3) Ústavné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Šmid Marek, prof., doc., JUDr., PhD. (1960)
Procházka Radoslav, doc., JUDr., PhD., JSD. (1972)
Jankuv Juraj, doc., JUDr., PhD. (1966)
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:

217/2014-AK / #1130124

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolinský Juraj, prof. ThLic. PhDr., PhD. (1958)
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:

217/2014-AK / #1130129

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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., ThLic.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolinský Juraj, prof. ThLic. PhDr., PhD. (1958)
Braunsteiner Gloria, doc. Dr. theol. (1957)
Kyselica Jozef, doc. ThDr., PhD. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
diferencovať dokumentáciu - medzi OŠP sa nachádzajú aj podklady na externú formu štúdia
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130128

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: katolícka teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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., ThLic.
Garant(i) a s polugaranti:
Dolinský Juraj, prof. ThLic. PhDr., PhD. (1958)
Braunsteiner Gloria, doc. Dr. theol. (1957)
Kyselica Jozef, doc. ThDr., 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 spolugaranta 1949.
Odporúčania vys okej š kole:
diferencovať dokumentáciu - medzi OŠP sa nachádzajú aj podklady na externú formu štúdia
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130120

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: kresťanská 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:
Csontos Ladislav, prof. RNDr. ThDr., PhD. (1952)
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:

217/2014-AK / #1130125

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: kresťanská 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:
Csontos Ladislav, prof. RNDr. ThDr., PhD. (1952)
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:

217/2014-AK / #1130122

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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:
Vojtko Stanislav, prof. ThDr., PhD. (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:

217/2014-AK / #1130121

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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:
Vojtko Stanislav, prof. ThDr., PhD. (1953)
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:

217/2014-AK / #1130127

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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:
Vojtko Stanislav, prof. ThDr., PhD. (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:

217/2014-AK / #1130126

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: náuka o rodine
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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:
Vojtko Stanislav, prof. ThDr., PhD. (1953)
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:

217/2014-AK / #1130133

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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 práca so zameraním na rodinu
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďačok Ján, prof. MUDr. ThDr., 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:

217/2014-AK / #1130132

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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 práca so zameraním na rodinu
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďačok Ján, prof. MUDr. ThDr., PhD. (1955)
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:

217/2014-AK / #1130135

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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 práca so zameraním na rodinu
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďačok Ján, prof. MUDr. ThDr., 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:

217/2014-AK / #1130134

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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 práca so zameraním na rodinu
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Ďačok Ján, prof. MUDr. ThDr., 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:

217/2014-AK / #1130131

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Csontos Ladislav, prof. RNDr. ThDr., PhD. (1952)
Karaba Miroslav, doc. PhDr., PhD. (1976)
Nemec Rastislav, doc. PhDr., PhD. (1977)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
diferencovať dokumentáciu - medzi OŠP sa nachádzajú aj podklady na externú formu štúdia
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130130

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Csontos Ladislav, prof. RNDr. ThDr., PhD. (1952)
Karaba Miroslav, doc. PhDr., PhD. (1976)
Nemec Rastislav, doc. PhDr., PhD. (1977)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
diferencovať dokumentáciu - medzi OŠP sa nachádzajú aj podklady na externú formu štúdia
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

217/2014-AK / #1130123

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Trnavská univerzita v Trnave (713000000)

Fakulta:

Teologická fakulta; Bratislava (713040000)

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: základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
Číslo a názov študijného odboru: 6161 (2.1.13) Katolícka teológia
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:
Dolinský Juraj, prof. ThLic. PhDr., PhD. (1958)
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.

