
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160016

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná dramaturgia a réžia
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Oľha Matúš, doc. Mgr.art., PhD., mim. prof. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160017

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: filmová a televízna réžia a scenáristika
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Štric Vladimír, Doc. Mgr. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160018

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: herectvo
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Výrostko František, doc. Mgr.art., (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160019

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná dramaturgia a réžia
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

VEDRAL, Jan, prof., MgA., PhD. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160020

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: filmová a televízna réžia a scenáristika
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
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. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Fidyk Andrzej, Prof. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160021

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: herectvo
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

MAJERA Ljuboslav, prof., Mgr., (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160023

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jan Vedral, prof., MgA., PhD. (1955)
Ľjuboslav Majera, prof., Mgr. art (1951)
Ján Zavarský, prof., Mgr.art. (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 spolugaranta prof. Závarského 1948.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160022

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jan Vedral, prof., MgA., PhD. (NEUVEDENY ROK)
Ľjuboslav Majera, prof., Mgr. art (NEUVEDENY ROK)
Ján Zavarský, prof., Mgr.art. (NEUVEDENY ROK)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160024

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta dramatických umení (718030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: filmová a televízna réžia a scenáristika
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Fidyk Andrzej, Prof. (1953)
Štric Vladimír, Doc. Mgr. (1956)
Dimitrov Peter, Doc. Mgr. ArtD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160001

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: interpretačné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Niederdorfer Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kompozícia
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Filas Juraj, prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160003

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: interpretačné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Niederdorfer Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kompozícia
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Filas Juraj, prof. (1955)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: interpretačné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tomanová Mária, prof. Mgr. art., ArtD. (1959)
Niederdorfer Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD. (1963)
Sedlický Štefan, doc. Mgr. art. et Mgr. art. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160005

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: interpretačné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Tomanová Mária, prof. Mgr. art., ArtD. (1959)
Niederdorfer Zuzana, prof. Mgr. art., ArtD. (1963)
Sedlický Štefan, doc. Mgr. art. et Mgr. art. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kompozícia
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Filas Juraj, prof. (1955)
Cáhová Eva, doc. Mgr. art., ArtD. (1977)
Tužinský Pavol, doc. Mgr. art. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160007

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta múzických umení (718010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kompozícia
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Filas Juraj, prof. (1955)
Cáhová Eva, doc. Mgr. art., ArtD. (1977)
Tužinský Pavol, doc. Mgr. art. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Benca Igor, mim. prof. doc., akad. maliar (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Nicz Miroslav, doc., mim. prof., akad. mal. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Zmeniť názov ŠP na Intermédiá-digitálne médiá-audiovizuálne médiá.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Balázs Štefan, doc., ArtD., akademický maliar (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Brooš Miroslav, prof., akademický maliar (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

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

Garant(i) a spolugaranti:

Brooš Miroslav, prof., akademický maliar (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160015

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: voľné výtvarné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Brooš Miroslav, prof., akademický maliar (1952)
Benca Igor, mim. prof., doc., akademický maliar (1958)
Murin Michal, doc., ArtD., MgA., Ing. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 220/2014-AK / #1160014

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici (718000000)

Fakulta: Fakulta výtvarných umení (718020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: voľné výtvarné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8216 (2.2.1) Výtvarné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Brooš Miroslav, prof., akademický maliar (1952)
Benca Igor, mim. prof., doc., akademický maliar (1958)
Murin Michal, doc., ArtD., MgA., Ing. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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


