
Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 38/2015-AK / #1240048

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: školská psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7721 (3.1.11) Pedagogická, poradenská a školská psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gajdošová Eva, prof., PhDr., PhD. (1951, pred 31.8.)
Szobiová Eva, doc., PhDr., PhD. (1954)
Lisá Elena, doc., PhDr., PhD. (1978)

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: 38/2015-AK / #1240046

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: školská psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7721 (3.1.11) Pedagogická, poradenská a školská psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Gajdošová Eva, prof., PhDr., PhD. (1951, pred 31.8.)
Szobiová Eva, doc., PhDr., PhD. (1954)
Lisá Elena, doc., PhDr., PhD. (1978)

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

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 - rok narodenia garantky 1951 (pred 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: 38/2015-AK / #1240045

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: školská a pracovná psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gajdošová Eva, prof., PhDr., PhD. (1951, pred 31.8.)

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 1951 (pred 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: 38/2015-AK / #1240044

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: školská a pracovná psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Gajdošová Eva, prof., PhDr., PhD. (1951, pred 31.8.)

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 1951 (pred 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: 38/2015-AK / #1240043

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna a poradenská psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollárik Teodor, Prof., PhDr., DrSc. (1945, po 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1945 (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: 38/2015-AK / #1240042

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: sociálna a poradenská psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kollárik Teodor, Prof., PhDr., DrSc. (1945, po 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 rok narodenia garanta 1945 (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: 38/2015-AK / #1240041

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Szobiová Eva, doc., PhDr., PhD. (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: 38/2015-AK / #1240040

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta psychológie (727050000)

Miesto poskytovania ŠP: Sídlo

Oblasť výskumu: 6. Spoločenské a behaviorálne vedy

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

Názov študijného programu: psychológia
Číslo a názov študijného odboru: 7701 (3.1.9) Psychológia
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Szobiová Eva, doc., PhDr., PhD. (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: 38/2015-AK / #1240039

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku, aj v dennej aj externej forme KSP-A6 vedecký
profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej
komplexnej akreditácie pre 2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej
kvality)

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: 38/2015-AK / #1240038

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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 nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu do najbližšej komplexnej akreditácie KSP-A6 vedecký profil a výsledky
garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej
akreditácie pre 2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality);
personálne zabezpečenie študijného programu dáva predpoklady na zlepšenie

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: 38/2015-AK / #1240037

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: 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: anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku KSP-A6 vedecký profil a výsledky garanta
neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre
2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni medzinárodne akceptovanej kvality)

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: 38/2015-AK / #1240036

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: 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 anglický
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/pred 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 vedecký profil a výsledky garanta neutvárajú dostačujúce predpoklady na udržanie

spôsobilosti do najbližšej komplexnej akreditácie pre 2. stupeň štúdia (chýbajúce výstupy na úrovni
medzinárodne akceptovanej kvality); personálne zabezpečenie študijného programu dáva predpoklady na
zlepšenie

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: 38/2015-AK / #1240035

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku

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: 38/2015-AK / #1240034

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: aplikovaná informatika
Číslo a názov študijného odboru: 2511 (9.2.9) Aplikovaná informatika
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240033

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: 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: anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A3 personálne zabezpečenie výučby vysokoškolskými učiteľmi v pracovnom pomere na

ustanovený týždenný pracovný čas nie je na takej úrovni, aby dokázalo plynulo a trvalo udržiavať
kvalitu vzdelávacieho procesu v anglickom jazyku

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: 38/2015-AK / #1240032

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta informatiky (727040000)

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: 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 anglický
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Frank Schindler, Prof. RNDr. Ph.D. (1954/ pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240031

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Leikert Jozef, prof. PhDr., PhD., Litt. D. (1955, po 31.8.)
Hajduk Ľudovít, Doc., PhDr., PhD. (1971, pred 31.8.)
Kasarda Martin, Doc., PhDr., PhD. (1968, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240030

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálne štúdiá
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Leikert Jozef, prof. PhDr., PhD., Litt. D. (1955, po 31.8.)
Hajduk Ľudovít, Doc., PhDr., PhD. (1971, pred 31.8.)
Kasarda Martin, Doc., PhDr., PhD. (1968, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240029

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálna a marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Leikert Jozef, prof., PhDr., PhD., Litt.D. (1955, po 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240028

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: masmediálna a marketingová komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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:

Leikert Jozef, prof., PhDr., PhD., Litt.D. (1955, po 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240027

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dizajn médií
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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:

Inštitorisová Dagmar, prof., PhDr., PhD. (1961, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240026

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Leikert Jozef, prof., PhDr., PhD., Litt.D. (1955, po 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240025

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: mediálna komunikácia
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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:

Leikert Jozef, prof., PhDr., PhD., Litt.D. (1955, po 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240024

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta masmédií (727030000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 2. Humanitné vedy

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

Názov študijného programu: dizajn médií
Číslo a názov študijného odboru: 7218 (3.2.3) Masmediálne štúdiá
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:

Inštitorisová Dagmar, prof., PhDr., PhD. (1961, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240023

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Eva Cihelková, prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)
Juraj Sipko, doc. Ing. PhD. MBA (1952, pred 31.8.)
Tomáš Dudáš, doc. Ing. PhD. (1976, po 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Fakulta nepreukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v

problematike študijného odboru v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové
poznatky, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita. Pracovisko nepreukazuje výraznú
grantovú úspešnosť a tiež publikačné výstupy doktorandov nedosahujú očakávanú úroveň. V súlade s §
83 ods. 2 nie je možné pri novom študijnom programe odsúhlasiť vyjadrenie s časovým obmedzením na
2 roky, ako je to v prípade ŠP v dennej forme, pretože nie je predpoklad , že existujúce podmienky
umožnia aj prvým absolventom získať plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie.

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: 38/2015-AK / #1240022

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
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:

Eva Cihelková, prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)
Juraj Sipko, doc. Ing. PhD. MBA (1952, pred 31.8.)
Tomáš Dudáš, doc. Ing. PhD. (1976, po 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Fakulta nepreukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v

problematike študijného odboru v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové
poznatky, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita. Pracovisko nepreukazuje výraznú
grantovú úspešnosť a tiež publikačné výstupy doktorandov nedosahujú očakávanú úroveň. V súlade s §
83 ods. 2 nie je možné pri novom študijnom programe odsúhlasiť vyjadrenie s časovým obmedzením na
2 roky, ako je to v prípade ŠP v dennej forme, pretože nie je predpoklad, že existujúce podmienky
umožnia aj prvým absolventom získať plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie.

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: 38/2015-AK / #1240021

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Eva Cihelková, prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)
Juraj Sipko, doc. Ing. PhD. MBA (1952, pred 31.8.)
Tomáš Dudáš, doc. Ing. PhD. (1976, po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Fakulta nepreukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v

problematike študijného odboru v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové
poznatky, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita. Pracovisko nepreukazuje výraznú
grantovú úspešnosť a tiež publikačné výstupy doktorandov nedosahujú očakávanú úroveň.

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: 38/2015-AK / #1240020

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
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:

Eva Cihelková, prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)
Juraj Sipko, doc. Ing. PhD. MBA (1952, pred 31.8.)
Tomáš Dudáš, doc. Ing. PhD. (1976, po 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Fakulta nepreukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú činnosť v

problematike študijného odboru v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové
poznatky, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká komunita. Pracovisko nepreukazuje výraznú
grantovú úspešnosť a tiež publikačné výstupy doktorandov nedosahujú očakávanú úroveň

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: 38/2015-AK / #1240019

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Cihelková Eva, Prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240018

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
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: Ing.

Garant(i) a spolugaranti:

Cihelková Eva, Prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240017

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
Číslo a názov študijného odboru: 6225 (3.3.18) Medzinárodné podnikanie
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:

Cihelková Eva, Prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240016

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podnikania
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cihelková Eva, Prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240015

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania (727020000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 8. Ekonómia a manažment

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

Názov študijného programu: ekonomika a manažment podnikania
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 jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Cihelková Eva, Prof. Ing. CSc. (1952, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240014

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ivor Jaroslav, prof. JUDr. DrSc. (1952, po 31.8.)
Záhora Jozef, prof., JUDr., PhD. (1968, po 31.8.)
Polák Peter, doc., JUDr., PhD. (1957, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240013

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: trestné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6808 (3.4.7) Trestné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Ivor Jaroslav, prof. JUDr. DrSc. (1952, po 31.8.)
Záhora Jozef, prof., JUDr., PhD. (1968, po 31.8.)
Polák Peter, doc., JUDr., PhD. (1957, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240012

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Holländer Pavel, Prof. JUDr. DrSc. (1953, pred 31.8.)
Svák Ján, Prof. JUDr. DrSc. (1960, pred 31.8.)
Drgonec Ján, Doc. JUDr. DrSc. (1952, pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Kompetentnosť garanta a spolugarantov nezabezpečuje dostatočnú kvalitu a rozvoj

uskutočňovania ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie. Garant a spolugaranti nemajú príslušnú
kvalifikáciu z dejín štátu a práva (prof. Holländer - teória a filozofia práva, prof. Svák - ústavné právo,
doc. Drgonec - ústavné právo). V súlade s § 83 ods. 2 nie je možné pri novom študijnom programe
odsúhlasiť vyjadrenie s časovým obmedzením na 2 roky, ako je to v prípade ŠP v dennej forme, pretože
nie je predpoklad , že existujúce podmienky umožnia aj prvým absolventom získať plnohodnotné
vysokoškolské vzdelanie.

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: 38/2015-AK / #1240011

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: teória a dejiny štátu a práva
Číslo a názov študijného odboru: 6831 (3.4.2) Teória a dejiny štátu a práva
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

Holländer Pavel, Prof. JUDr. DrSc. (1953, pred 31.8.)
Svák Ján, Prof. JUDr. DrSc. (1960, pred 31.8.)
Drgonec Ján, Doc. JUDr. DrSc. (1952, pred 31.8.)

Vyjadrenie:
je spôsobilá s časovým obmedzením na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona)

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A6 Kompetentnosť garanta a spolugarantov nezabezpečuje dostatočnú kvalitu a rozvoj

uskutočňovania ŠP do najbližšej komplexnej akreditácie. Garant a spolugaranti nemajú príslušnú
kvalifikáciu z dejín štátu a práva (prof. Holländer - teória a filozofia práva, prof. Svák - ústavné právo,
doc. Drgonec - ústavné právo).

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: 38/2015-AK / #1240010

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: občianske právo
Číslo a názov študijného odboru: 6817 (3.4.11) Občianske právo
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:

Kubíček Pavol, prof. JUDr. CSc. (1951, pred 31.8.)
Pavelková Bronislava, doc. JUDr. PhD. (1970, pred 31.8.)
Žitňanská Lucia, doc. JUDr. PhD. (1964, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240009

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: občianske právo
Číslo a názov študijného odboru: 6817 (3.4.11) Občianske právo
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:

Kubíček Pavol, prof. JUDr. CSc. (1951, pred 31.8.)
Pavelková Bronislava, doc. JUDr. PhD. (1970, pred 31.8.)
Žitňanská Lucia, doc. JUDr. PhD. (1964, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240008

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6809 (3.4.8) Medzinárodné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

JÍLEK Dalibor, prof. JUDr., CSc. (1953, pred 31.8.)
MIROSLAV Slašťan, doc. JUDr. PhDr., PhD. (1979, pred 31.8.)
MICHAEL Siman, doc. JUDr. PhDr. Ing., PhD., DEA (1977, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240007

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: medzinárodné právo
Číslo a názov študijného odboru: 6809 (3.4.8) Medzinárodné právo
Stupeň VŠ štúdia: 3.
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: PhD.

Garant(i) a spolugaranti:

JÍLEK Dalibor, prof. JUDr., CSc. (1953, pred 31.8.)
MIROSLAV Slašťan, doc. JUDr. PhDr., PhD. (1979, pred 31.8.)
MICHAEL Siman, doc. JUDr. PhDr. Ing., PhD., DEA (1977, pred 31.8.)

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: 38/2015-AK / #1240006

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: Konzultačné stredisko, Žilina; Žilina (727010100)

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.50
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof. JUDr. CSc. (1951, pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Na pracovisku sa nerealizuje nepretržitá sledovateľská výskumná činnosť a vzhľadom

na neplnenie kritériá KSP-A3 nie je ani predpoklad do budúcnosti. KSP-A3 Pracovisko nemá primerané
personálne zabezpečenie (žiaden z kľúčových vyučujúcich nemá 100%-ný pracovný úväzok len pre
toto pracovisko). KSP-A6 Garant ŠP nemá 100%-ný pracovný úväzok na pracovisku v Žiline.

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: 38/2015-AK / #1240005

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2.5
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Svák Ján, prof. JUDr. DrSc. (1960, pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Do IL je žiadúce doplniť prerekvizity.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 38/2015-AK / #1240004

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.

Garant(i) a spolugaranti:

Svák Ján, prof. JUDr. DrSc. (1960, pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Do IL je žiadúce doplniť prerekvizity.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 38/2015-AK / #1240003

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: Konzultačné stredisko, Žilina; Žilina (727010100)

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Kubíček Pavol, prof., JUDr., CSc. (1951, pred 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:
KSP-A1 Na pracovisku sa nerealizuje nepretržitá sledovateľská výskumná činnosť a vzhľadom

na neplnenie kritériá KSP-A3 nie je ani predpoklad do budúcnosti. KSP-A3 Pracovisko nemá primerané
personálne zabezpečenie (žiaden z kľúčových vyučujúcich nemá 100%-ný pracovný úväzok len pre
toto pracovisko). KSP-A6 Garant ŠP nemá 100%-ný pracovný úväzok na pracovisku v Žiline.

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: 38/2015-AK / #1240002

Typ žiadosti: nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaroslav Ivor, prof., JUDr., DrSc. (1952, po 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Do IL je žiadúce doplniť prerekvizity.

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



Hodnotiaca správa
pracovnej skupiny AK

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

Číslo žiadosti: 38/2015-AK / #1240001

Typ žiadosti: existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola: Paneurópska vysoká škola (727000000)

Fakulta: Fakulta práva (727010000)

Miesto poskytovania ŠP: sídlo

Oblasť výskumu: 7. Právo a medzinárodné vzťahy

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

Názov študijného programu: právo
Číslo a názov študijného odboru: 6835 (3.4.1) Právo
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.

Garant(i) a spolugaranti:

Jaroslav Ivor, prof., JUDr., DrSc. (1952, po 31.8.)

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

Odôvodnenie vyjadrenia1:

Odporúčania vysokej škole:
Do IL je žiadúce doplniť prerekvizity.

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


