
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: bábkarská tvorba
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Uličiansky Ján, Mgr. 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: 177/2014-AK / #1010007

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

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 dramatická tvorba
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Pavlac Peter, mimoriadny profesor (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná 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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Štrbák Ján, docent (1972)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná scénografia
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Čanecký Peter, prof. Mgr (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010001

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: divadelné štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8126 (2.1.19) Dejiny a teória divadelného 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 spolugaranti:

Lindovská Nadežda, Doc., PhDr., PhD. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelný manažment
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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Waradzinová Svetlana, Doc., Mgr.art. (1974)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

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
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Timková, Ingrid, prof., Mgr. art. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010010

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: bábkarská tvorba
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:

Uličiansky Ján, Mgr. prof (1955)
Hledíková Ida, Mgr. PhD, Prof. (1958)
Čertikova Helena, Doc. PhDr. (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: 177/2014-AK / #1010013

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

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 dramatická tvorba
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:

Pavlac Peter, mimoriadny profesor (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010014

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná 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:

Nvota Juraj, Profesor (1954)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná scénografia
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:

Čanecký Peter, prof. Mgr (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: divadelné štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8126 (2.1.19) Dejiny a teória divadelného 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 spolugaranti:

Wild Jana, Prof., PhDr., PhD. (1962)

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: 177/2014-AK / #1010015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelný manažment
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:

Bakošová Hlavenková Zuzana, Prof. PhDr., CSc. (1947)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia garanta 1947.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010012

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

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:

Timková, Ingrid, prof., Mgr. art. (1967)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010021

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: bábkarská tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Uličiansky Ján, prof. Mgr., prof. Mgr. (NEUVEDENY ROK)
Hledíková Ida, Mgr. PhD prof. (1958)
Čertikova Helena, Doc. PhDr. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B3 Štandardná dĺžka štúdia nie je v súlade so zákonom.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010020

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: bábkarská tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné 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:

Uličiansky Ján, prof. Mgr., prof. Mgr. (NEUVEDENY ROK)
Hledíková Ida, Mgr. PhD prof. (1958)
Čertikova Helena, Doc. PhDr. (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: 177/2014-AK / #1010023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná réžia a dramaturgia
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné 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:

Nvota Juraj, Profesor (1954)
Polák Roman, Doc. (1957)
Pavlac Peter, Mim. Prof. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010022

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná réžia a dramaturgia
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné 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:

Nvota Juraj, Profesor (1954)
Polák Roman, Doc. (1957)
Pavlac Peter, Mim. Prof. (1976)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná scénografia
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Čanecký Peter, prof. Mgr (1957)
Grusková Alexandra, Doc. Mgr. art. (1968)
Kocman Ján, Doc. Mgr. art. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-B3 Štandardná dĺžka štúdia nie je v súlade so zákonom.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010016

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: divadelná scénografia
Číslo a názov študijného odboru: 8213 (2.2.4) Divadelné 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:

Čanecký Peter, prof. Mgr (1957)
Grusková Alexandra, Doc. Mgr. art. (1968)
Kocman Ján, Doc. Mgr. art. (1973)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010003

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: divadelné štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8126 (2.1.19) Dejiny a teória divadelného umenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Wild Jana, prof., PhDr., PhD. (1962)
Lindovská Nadežda, doc., PhDr., PhD. (1959)
Čahojová Božena, prof., PhDr., PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #2150

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: divadelné štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8126 (2.1.19) Dejiny a teória divadelného umenia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Wild Jana, prof., PhDr., PhD. (1962)
Lindovská Nadežda, doc., PhDr., PhD. (1959)
Čahojová Božena, prof., PhDr., PhD. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010019

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

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: 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:

Timková, Ingrid, prof., Mgr. art. (1967)
Letenay Juraj, doc. Mgr.art (1958)
Bučko Štefan, doc.Mgr.art. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010018

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Divadelná fakulta (707010000)

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: 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:

Timková, Ingrid, prof., Mgr. art. (1967)
Letenay Juraj, doc. Mgr.art (1958)
Bučko Štefan, doc.Mgr.art. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010075

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: animovaná tvorba
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:

Slivka Ondrej, prof., akad. maliar, ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010071

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: audiovizuálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8116 (2.1.20) Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
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:

Paštéková Jelena, Prof. PhDr., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010076

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kameramanská tvorba a vizuálne efekty
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:

Hardoš Jozef, Prof., ArtD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
.

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010077

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: produkcia audiovizuálneho umenia
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:

Šmatlák Martin, doc. PhDr. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010078

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
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:

Šulík Martin, Prof., ArtD. Mgr. (1962)

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: 177/2014-AK / #1010079

Typ žiadosti: Nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strihová a zvuková skladba
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:

Pašš Patrik, prof., Mgr. (1948)

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: 177/2014-AK / #1010080

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: animovaná tvorba
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:

Slivka Ondrej, prof., akad. maliar, ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010072

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: audiovizuálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8116 (2.1.20) Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Paštéková, Jelena, prof., PhDr., CSc. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010081

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kameramanská tvorba a vizuálne efekty
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:

Hardoš Jozef, Prof., ArtD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010082

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: produkcia audiovizuálneho umenia
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:

Šmatlák Martin, doc., PhDr. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010083

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
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:

Šulík Martin, (1962)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010084

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strihová a zvuková skladba
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:

Pašš Patrik, prof., Mgr. (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 (po 31. 8.).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010086

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: animovaná tvorba
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Slivka Ondrej, prof., akad. maliar, ArtD. (1959)
Gubčová Eva, doc., PhDr., ArtD. (1950)
Malík Vladimír, doc., Ing. arch., ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010085

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: animovaná tvorba
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:

Slivka Ondrej, prof., akad. maliar, ArtD. (1959)
Gubčová Eva, doc., PhDr., ArtD. (1950)
Malík Vladimír, doc., Ing. arch., ArtD. (1956)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Rok narodenia spolugarantky 1950 (po 31. 8.).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010074

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: audiovizuálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8116 (2.1.20) Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Paštéková, Jelena, Prof. PhDr. CSc. (1951)
Mišíková, Katarína, doc. Mgr. PhD. (1979)
Ridzoňová Ferenčuhová, Mária, doc. Mgr. art., PhD. (1975)

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: 177/2014-AK / #1010073

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: audiovizuálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 8116 (2.1.20) Dejiny a teória filmového umenia a multimédií
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Paštéková, Jelena, Prof. PhDr. CSc. (1951)
Mišíková, Katarína, doc. Mgr. PhD. (1979)
Ridzoňová Ferenčuhová, Mária, doc. Mgr. art., PhD. (1975)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010087

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: kameramanská tvorba a vizuálne efekty
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:

Hardoš Jozef, Prof., ArtD., Mgr. (1951)
Labík Ľudovít, doc., ArtD., Mgr. (1957)
Komorný Štefan, doc., ArtD., Mgr. (1962)

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: 177/2014-AK / #1010088

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: produkcia audiovizuálneho umenia
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:

Šmatlák Martin, doc. PhDr. (1961)
Oparty Ján, doc. Mgr. Ing., ArtD. (1949)
Svarinský Peter, doc. Mgr. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #2497

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: produkcia audiovizuálneho umenia
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šmatlák Martin, doc. PhDr. (1961)
Oparty Ján, doc. Mgr. Ing., ArtD. (1949)
Svarinský Peter, doc. Mgr. (1949)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010089

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
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:

Šulík Martin, Prof., ArtD., Mgr. (1962)
Mayerová Ingrid, doc., ArtD., Mgr. (1963)
Bodingerová Alena, doc., ArtD., Mgr. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #2498

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: scenáristika a réžia hraného a dokumentárneho filmu
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Šulík Martin, Prof., ArtD., Mgr. (1962)
Mayerová Ingrid, doc., ArtD., Mgr. (1963)
Bodingerová Alena, doc., ArtD., Mgr. (1961)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010091

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strihová a zvuková skladba
Číslo a názov študijného odboru: 8204 (2.2.5) Filmové umenie a multimédiá
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: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Pašš Patrik, prof., Mgr. (1948)
Mojžiš Peter, doc., Mgr., ArtD. (1949)
Smržová Darina, doc., Mgr. (1959)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010090

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Filmová a televízna fakulta (707030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strihová a zvuková skladba
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:

Pašš Patrik, prof., Mgr. (1948)
Mojžiš Peter, doc., Mgr., ArtD. (1949)
Smržová Darina, doc., Mgr. (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 1948 (po 31. 8.) a spolugaranta 1949 (do 31. 8.).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: cirkevná hudba
Číslo a názov študijného odboru: 8211 (2.2.3) Hudobné umenie
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Michalko Ján Vladimír, Prof., Mgr., ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010031

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010035

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010033

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010036

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: spev
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Bandová, Hana, doc., Mgr. art., ArtD. (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 garantky 1948 (po 31. 8.).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010038

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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: Nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (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: 177/2014-AK / #1010037

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (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: 177/2014-AK / #1010039

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: tanečné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8212 (2.2.2) Tanečné 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:

Čierniková Irina, prof., Mgr. art., ArtD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010024

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dramaturgia hudby
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
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:

Štefková, Markéta, doc., PhD. (1967)
Ferková, Eva, prof., PhDr., PhD., mim. prof. (1956)
Daněk, Petr, Doc., PhDr., PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010041

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: cirkevná hudba
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: nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Michalko Ján Vladimír, Prof., Mgr., ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010040

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: cirkevná hudba
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:

Michalko Ján Vladimír, Prof., Mgr., ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010043

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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: nemecký
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010042

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010045

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: komorná hra
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: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Šašina Radoslav, Prof., Mgr. art., ArtD. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010044

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: komorná hra
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:

Šašina Radoslav, Prof., Mgr. art., ArtD. (1960)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010047

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010046

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010049

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: spev
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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Mikuláš Peter, Prof. Mgr. art. ArtD. (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: 177/2014-AK / #1010051

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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: Nemecký jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (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: 177/2014-AK / #1010050

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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 jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr. art.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (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: 177/2014-AK / #1010052

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: tanečné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8212 (2.2.2) Tanečné umenie
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:

Čierniková Irina, prof., Mgr. art., ArtD. (1963)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010025

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dramaturgia hudby
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Ferková, Eva, prof.PhDr. PhD. mim.prof. (1956)
Štefková, Markéta, Doc. mgr. PhD. (1967)
Daněk, Petr, Doc. PhDr. PhD. (1957)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010056

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)
Szabó Imrich, doc., mgr.art., ArtD. (1956)
Kákoni Rajmund, prof., mgr.art., ArtD. (1950)

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: 177/2014-AK / #1010055

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)
Szabó Imrich, doc., mgr.art., ArtD. (1956)
Kákoni Rajmund, prof., mgr.art., ArtD. (1950)

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: 177/2014-AK / #1010054

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)
Szabó Imrich, doc., mgr.art., ArtD. (1956)
Kákoni Rajmund, prof., mgr.art., ArtD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1950

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010053

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: klávesové nástroje
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:

Buranovský Daniel, Prof., Mgr.art., ArtD. (1964)
Szabó Imrich, doc., mgr.art., ArtD. (1956)
Kákoni Rajmund, prof., mgr.art., ArtD. (1950)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1950

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010062

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)
Juhaňáková, Blanka, prof., MgA, ArtD. (1962)
Šaray, Ondrej, doc., Mgr. art., ArtD. (1965)

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: 177/2014-AK / #1010061

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)
Juhaňáková, Blanka, prof., MgA, ArtD. (1962)
Šaray, Ondrej, doc., Mgr. art., ArtD. (1965)

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: 177/2014-AK / #1010060

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)
Juhaňáková, Blanka, prof., MgA, ArtD. (1962)
Šaray, Ondrej, doc., Mgr. art., ArtD. (1965)

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: 177/2014-AK / #1010059

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)
Juhaňáková, Blanka, prof., MgA, ArtD. (1962)
Šaray, Ondrej, doc., Mgr. art., ArtD. (1965)

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: 177/2014-AK / #1010058

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)
Juhaňáková, Blanka, prof., MgA, ArtD. (1962)
Šaray, Ondrej, doc., Mgr. art., ArtD. (1965)

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: 177/2014-AK / #1010057

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: skladba a dirigovanie
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Iršai, Jevgenij, Prof., PhD. (1951)
Juhaňáková, Blanka, prof., MgA, ArtD. (1962)
Šaray, Ondrej, doc., Mgr. art., ArtD. (1965)

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: 177/2014-AK / #1010064

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: spev
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:

Mikuláš Peter, Prof. Mgr. art. ArtD. (1954)
Bandova, Hana, doc. Mgr. art., ArtD., (1948)
Rybárska, Ľubica, doc. Mgr. art., 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: 177/2014-AK / #1010063

Typ žiadosti: Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: spev
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:

Mikuláš Peter, Prof. Mgr. art. ArtD. (1954)
Bandova, Hana, doc. Mgr. art., ArtD., (1948)
Rybárska, Ľubica, doc. Mgr. art., ArtD., (1958)

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 (po 31. 8.).

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010068

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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: Anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (1951)
Zsapková, Dagmar, Doc., Mgr. art., ArtD. (1956)
Heinzová, Mária, Doc., Mgr. art., ArtD. (1964)

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: 177/2014-AK / #1010067

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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: Nemecký jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (1951)
Zsapková, Dagmar, Doc., Mgr. art., ArtD. (1956)
Heinzová, Mária, Doc., Mgr. art., ArtD. (1964)

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: 177/2014-AK / #1010066

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (1951)
Zsapková, Dagmar, Doc., Mgr. art., ArtD. (1956)
Heinzová, Mária, Doc., Mgr. art., ArtD. (1964)

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: 177/2014-AK / #1010065

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: strunové a dychové nástroje
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: ArtD.

Garant(i) a spolugaranti:

Podhoranský, Jozef, Prof. (1951)
Zsapková, Dagmar, Doc., Mgr. art., ArtD. (1956)
Heinzová, Mária, Doc., Mgr. art., ArtD. (1964)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010070

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: tanečné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8212 (2.2.2) Tanečné 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:

Čierniková Irina, prof., Mgr. art., ArtD. (1963)
Blaho Ján, Doc. (1947)
Poláková Marta, doc., Mgr., 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: 177/2014-AK / #1010069

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 4. Umenie

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

Názov študijného programu: tanečné umenie
Číslo a názov študijného odboru: 8212 (2.2.2) Tanečné umenie
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:

Čierniková Irina, prof., Mgr. art., ArtD. (1963)
Blaho Ján, Doc. (1947)
Poláková Marta, doc., Mgr., ArtD. (1963)

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 vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010029

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dramaturgia hudby
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ferková, Eva, prof., PhDr., PhD., mim. prof. (1956)
Štefková, Markéta, doc., Mgr. art., PhD. (1967)
Daněk, Petr, doc., PhDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
ŠP deklaruje aj cudzie jazyky, ale nie je v nich zabezpečovaný žiaden predmet

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010028

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dramaturgia hudby
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ferková, Eva, prof., PhDr., PhD., mim. prof. (1956)
Štefková, Markéta, doc., Mgr. art., PhD. (1967)
Daněk, Petr, doc., PhDr., PhD. (1956)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
ŠP deklaruje aj cudzie jazyky, ale nie je v nich zabezpečovaný žiaden predmet

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 177/2014-AK / #1010027

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dramaturgia hudby
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ferková, Eva, prof., PhDr., PhD., mim. prof. (1956)
Štefková, Markéta, doc., Mgr. art., PhD. (1967)
Daněk, Petr, doc., PhDr., PhD. (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: 177/2014-AK / #1010026

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave (707000000)

Fakulta: Hudobná a tanečná fakulta (707020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: teória a dramaturgia hudby
Číslo a názov študijného odboru: 8112 (2.1.37) Muzikológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ferková, Eva, prof., PhDr., PhD., mim. prof. (1956)
Štefková, Markéta, doc., Mgr. art., PhD. (1967)
Daněk, Petr, doc., PhDr., PhD. (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 .


