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

42/2015-AK / #1250006

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Várkonyiné Kóczy Annamária, prof., Dr., DSc. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na
ustanovený týždenný pracovný čas s reálnym nasadením na pracovisku nie je na takej úrovni, aby
dokázalo plynulo a trvalo udržiavať kvalitu vzdelávacieho procesu
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250002

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: podnikové hospodárstvo a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Bencsik Andrea, prof. Dr. CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250001

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: podnikové hospodárstvo a manažment
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Bencsik Andrea, prof. Dr. CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250007

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

16. Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Várkonyiné Kóczy Annamária, prof. Dr., DSc. (1957)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A1 vysoká škola nepreukazuje nepretržitú výskumnú činnosť v problematike študijného
odboru akceptovanú na medzinárodnej úrovni v dostatočnej miere (uvádza publikácie, ktoré sú mimo
oblasti výskumu, do ktorej patrí študijný odbor) KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby
vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas s reálnym
nasadením na pracovisku nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať kvalitu
vzdelávacieho procesu
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250004

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Bencsik Andrea, prof . Dr. CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250003

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Bencsik Andrea, prof . Dr. CSc. (1956)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250005

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Poór József, prof. Dr. DSc. (1949)
Bencsik Andrea, prof. Dr. CSc. (1956)
Józsa László, prof. Dr. CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #2506

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Ekonomická fakulta (725010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

8. Ekonómia a manažment

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: ekonomika a manažment podniku
Číslo a názov študijného odboru: 6284 (3.3.16) Ekonomika a manažment podniku
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Poór József, prof. Dr. DSc. (1949)
Bencsik Andrea, prof. Dr. CSc. (1956)
Józsa László, prof. Dr. CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250040

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: maďarský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Szabó András, Prof. Dr., DrSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250022

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Halász Ivan, Doc., PhD. (1971)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250020

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký a slovenský a maďarský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Vajda Károly, doc., PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250018

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof. Dr., DrSc. (1954)
Tóth János, doc. RNDr., PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Komentár prac. skupiny 24 - Matematika; Personálne obsadenie z hľadiska výučby matematiky je
vzhľadom na dané podmienky v Komárne primerané Z predložených materiálov sa dá ťažko zistiť
proporcia medzi odbornými predmetmi matematiky (vrátane odborovej didaktiky) a všeobecnými
didaktickými a pedagogicko-psychologickými predmetmi. Postačovalo by uviesť koľko kreditov zo
180 možných bude potrebné získať za odborné V materiáloch je uvedené, že 20% je venovaných
PPaSVZ, t.j. 34 kreditov a a 144 kreditov je venovaných dvom špecializáciám. predmety matematiky
(vrátane odborovej didaktiky). Prrac. skulina 24 odporuca SP schváliť. PM
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250017

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Szabó András, prof., Dr., DrSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250016

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Karasszon István, Prof. ThDr, PhD (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250015

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Várkonyiné Kóczy Annamária, Prof. Dr., DSc. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 PS OV 16 navrhuje stabilizovať garanta
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250014

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Attila Simon, Dr. habil., PhD. (1966)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Gyepes Róbert, doc., RNDr., PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A3
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250012

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Nemcsók János, prof., Dr., DrSc. (1949)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia spolugaranta 1949 (do 31. augusta)
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250011

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský a maďarský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
T. Litovkina Anna, doc., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Sociálno-vedný a pedagogicko-psychologický základ
učiteľstva" z hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250009

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Németh András, Prof., Dr., DrSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Jednoznačne definovať vyučovací jazyk a pre aké školy sú absolventi pripravovaní.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250008

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Németh András, Prof., Dr., DrSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1950 (po 1. septembri)
Odporúčania vys okej š kole:
Jednoznačne definovať vyučovací jazyk a pre aké školy sú absolventi pripravovaní.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250037

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Halász Ivan, Doc., PhD. (1971)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250035

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Németh András, Prof., Dr., DrSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250034

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Németh András, Prof., Dr., DrSc. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia garanta 1950 (po 1. septembri)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250033

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: nemecký a slovenský a maďarský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Vajda Károly, doc., PhD. (1969)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250031

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof. Dr., DrSc. (1954)
Tóth János, doc. RNDr., PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Komentár prac. skupiny 24 - Matematika; Personálne obsadenie z hľadiska výučby matematiky je
vzhľadom na dané podmienky v Komárne primerané Z predložených materiálov sa dá ťažko zistiť
proporcia medzi odbornými predmetmi matematiky (vrátane odborovej didaktiky) a všeobecnými
didaktickými a pedagogicko-psychologickými predmetmi. Postačovalo by uviesť koľko kreditov zo
180 možných bude potrebné získať za odborné predmety matematiky (vrátane odborovej didaktiky).
Prrac. skulina 24 odporuca SP schváliť. PM
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250030

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Szabó András, prof., Dr., DrSc. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250029

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Karasszon István, Prof. ThDr, PhD (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250028

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Várkonyiné Kóczy Annamária, prof. Dr., DSc. (1957)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 PS OV 16 odporúča stabilizáciu garanta.
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250027

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Attila Simon, Dr. habil,. PhD. (1966)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250026

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Gyepes Róbert, doc., RNDr., PhD. (1968)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250025

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Szinetár Csaba, doc., Dr., CSc. (1960)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250024

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Číslo a názov študijného odboru: 7656 (1.1.1) Učiteľstvo akademických predmetov
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický a slovenský a maďarský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Pukánszki Béla István, Prof., Dr., DrSc. (1954)
T. Litovkina Anna, doc., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
Upraviť názov predmetu štátnej skúšky "Teoretické poznanie študijného odboru" hlavne z
hľadiska akceptácie v regionálnom školstve.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250042

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: maďarský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Szabó András, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Horváth Kornélia, Dr. habil Dr., PhD. (1971)
Lőrincz Julianna, doc., Dr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250041

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: maďarský jazyk a literatúra
Číslo a názov študijného odboru: 7366 (2.1.29) Neslovanské jazyky a literatúry
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Szabó András, Prof., Dr., DrSc. (1954)
Horváth Kornélia, Dr. habil Dr., PhD. (1971)
Lőrincz Julianna, doc., Dr., PhD. (1950)
Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek
70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A6 rok narodenia spolugarantky 1950 (po 01. 09.)
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250039

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Németh András, Prof., Dr., DrSc. (1950)
Németh Mária Magdolna, Dr. habil., Dr., CSc. (1947)
Vass Vilmos, Dr. habil., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A1 Dokladované vedecké výstupy a projektová činnosť jednak nekorešpondujú priamo s
oblasťou výskumu pedagogiky raného detstva, jednak nemá relevantný medzinárodný rozmer. KSP-A6
Vek jedného zo spolugarantov neumožňuje realizovať ani štandardnú dĺžku štúdia. KSP -B2 Štruktúra
študijného programu a jeho jednotky nezodpovedajú jadrovému obsahu odboru Predškolská a
elementárna pedagogika. Program teda nie je nastavený tak, aby umožňoval vedeckú profiláciu
potenciálnych študentom PaEP.
Odporúčania vys okej š kole:
Personálne posilniť študijný program hlavne mladšími pedagógmi. Zvýšiť medzinárodnú
grantovú úspešnosť a medzinárodnú publikačnú činnosť.
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250038

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Pedagogická fakulta (725020000)

Miesto poskytovania ŠP:

Sídlo

Oblasť výskumu:

1. Pedagogické vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: predškolská a elementárna pedagogika
Číslo a názov študijného odboru: 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Németh András, Prof., Dr., DrSc. (1950)
Németh Mária Magdolna, Dr. habil., Dr., CSc. (1947)
Vass Vilmos, Dr. habil., PhD. (1963)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP-A1 Dokladované vedecké výstupy a projektová činnosť jednak nekorešpondujú priamo s
oblasťou výskumu pedagogiky raného detstva, jednak nemá relevantný medzinárodný rozmer. KSP-A6
Vek jedného zo spolugarantov neumožňuje realizovať ani štandardnú dĺžku štúdia. KSP -B2 Štruktúra
študijného programu a jeho jednotky nezodpovedajú jadrovému obsahu odboru Predškolská a
elementárna pedagogika. Program teda nie je nastavený tak, aby umožňoval vedeckú profiláciu
potenciálnych študentom PaEP. : .
Odporúčania vys okej š kole:
Personálne posilniť študijný program hlavne mladšími pedagógmi. Zvýšiť medzinárodnú
grantovú úspešnosť a medzinárodnú publikačnú činnosť
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250043

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Reformovaná teologická fakulta (725030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
Kaiser Bernhard, Doc., D.Th. (1954)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250045

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Reformovaná teologická fakulta (725030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Kocsev Miklós, prof., PhD., ThDr. (1953)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250044

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Reformovaná teologická fakulta (725030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: reformovaná teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: spojený 1. a 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 300
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Karasszon István, prof. ThDr. PhD. (1955)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250047

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Reformovaná teologická fakulta (725030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Karasszon István, prof. ThDr. PhD. (1955)
Xeravits Géza, prof. PhD. (1971)
Pap Ferenc, Dr. Habil., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
je spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

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

42/2015-AK / #1250046

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Univerzita J. Selyeho (725000000)

Fakulta:

Reformovaná teologická fakulta (725030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

2. Humanitné vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: teológia
Číslo a názov študijného odboru: 6171 (2.1.12) Teológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a maďarský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.
Garant(i) a s polugaranti:
Karasszon István, prof. ThDr. PhD. (1955)
Xeravits Géza, prof. PhD. (1971)
Pap Ferenc, Dr. Habil., PhD. (1978)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
1 Odôvodnenie vyjadrenia sa uvádza pri kritériách, ktoré neboli splnené alebo pri kritériách, ktorých spôsob napĺňania
nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie.

