
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230003

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká
škola:

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom
Mikuláši (712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto
poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: Bezpečnosť a obrana štátu
Číslo a názov študijného odboru: 9601 (8.4.4) Národná a medzinárodná bezpečnosť
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:

Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika

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

Názov študijného programu: elektronické systémy
Číslo a názov študijného odboru: 2613 (5.2.13) Elektronika
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:

PUTTERA Jozef, doc. Ing. CSc. (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: 32/2015-AK / #1230004

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: elektronické zbraňové systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
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:

Kurty Ján, prof. Ing. 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: 32/2015-AK / #1230005

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: manažment vojenskej organizácie
Číslo a názov študijného odboru: 9871 (8.4.1) Manažment vojenských systémov
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:

Bučka Pavel, doc. Ing. CSc. (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: 32/2015-AK / #1230002

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

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

Názov študijného programu: počítačové systémy, siete a služby
Číslo a názov študijného odboru: 2523 (9.2.4) Počítačové inžinierstvo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Harakaľ Marcel, doc., Ing., PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230006

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: vojenské spojovacie a informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9109 (8.4.6) Vojenské spojovacie a informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Štulrajter Jozef, prof., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: zbraňové systémy, zbrane a ich časti
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
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:

Droppa Peter, prof., Ing., PhD. (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: 32/2015-AK / #1230011

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: elektronické zbraňové systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurty Ján, prof. Ing. 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: 32/2015-AK / #1230010

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: elektronické zbraňové systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurty Ján, prof. Ing. 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: 32/2015-AK / #1230013

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: vojenské spojovacie a informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9109 (8.4.6) Vojenské spojovacie a informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Štulrajter Jozef, prof., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: vojenské spojovacie a informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9109 (8.4.6) Vojenské spojovacie a informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Štulrajter Jozef, prof., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230015

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: zbraňové systémy, zbrane a ich časti
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

DROPPA Peter, prof. Ing., PhD. (1960)

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: 32/2015-AK / #1230014

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: zbraňové systémy, zbrane a ich časti
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

DROPPA Peter, prof. Ing., PhD. (1960)

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: 32/2015-AK / #1230009

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a obrana štátu
Číslo a názov študijného odboru: 9601 (8.4.4) Národná a medzinárodná bezpečnosť
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a obrana štátu
Číslo a názov študijného odboru: 9601 (8.4.4) Národná a medzinárodná bezpečnosť
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:

Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230017

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a obrana štátu
Číslo a názov študijného odboru: 9601 (8.4.4) Národná a medzinárodná bezpečnosť
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc. (1955)
Spilý Peter, doc., Ing., PhD. (1959)
Matis Jozef, doc., RSDr., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: bezpečnosť a obrana štátu
Číslo a názov študijného odboru: 9601 (8.4.4) Národná a medzinárodná bezpečnosť
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc. (1955)
Spilý Peter, doc., Ing., PhD. (1959)
Matis Jozef, doc., RSDr., PhD. (1952)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230019

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: elektronické zbraňové systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurty Ján, prof. Ing. PhD. (1957)
Matoušek Zdeněk, doc. Ing. PhD. (1961)
Nebus František, doc. RNDr. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230018

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: elektronické zbraňové systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Kurty Ján, prof. Ing. PhD. (1957)
Matoušek Zdeněk, doc. Ing. PhD. (1961)
Nebus František, doc. RNDr. PhD. (1958)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230021

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: vojenské spojovacie a informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9109 (8.4.6) Vojenské spojovacie a informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Štulrajter Jozef, prof., Ing., CSc. (1954)
Dedera Ľubomír, doc., RNDr., PhD. (1967)
Marko Martin, doc., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230020

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: vojenské spojovacie a informačné systémy
Číslo a názov študijného odboru: 9109 (8.4.6) Vojenské spojovacie a informačné systémy
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Štulrajter Jozef, prof., Ing., CSc. (1954)
Dedera Ľubomír, doc., RNDr., PhD. (1967)
Marko Martin, doc., Ing., CSc. (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: 32/2015-AK / #1230023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: zbraňové systémy, zbrane a ich časti
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

DROPPA Peter, prof. Ing., PhD. (1960)
KUFFOVÁ Mariana, doc. Ing. , PhD. (1976)
LISÝ Peter, doc. Ing. , PhD. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 32/2015-AK / #1230022

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(712000000)

Fakulta: centrálne pracovisko

Miesto poskytovania
ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 23. Bezpečnostné služby

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

Názov študijného programu: zbraňové systémy, zbrane a ich časti
Číslo a názov študijného odboru: 9113 (8.4.3) Výzbroj a technika ozbrojených síl
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 240
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

DROPPA Peter, prof. Ing., PhD. (1960)
KUFFOVÁ Mariana, doc. Ing. , PhD. (1976)
LISÝ Peter, doc. Ing. , PhD. (1953)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:

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


