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

99/2016-AK / #1280017

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280004

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta práva Janka Jesenského (728010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Králik Jozef, Prof. JUDr. CSc. MBA (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:

99/2016-AK / #1280009

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych štúdií (728020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk
Počet kreditov:
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
MÜHLPACHR, PAVEL, Prof. PhDr., PhD. (1962)
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:

99/2016-AK / #1280012

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280010

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych štúdií (728020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: Slovenský jazyk
Počet kreditov:
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
MÜHLPACHR, PAVEL, Prof. PhDr., PhD. (1962)
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:

99/2016-AK / #1280023

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
MRÁZ Stanislav, Prof., PhDr., CSc. (1946, pred 31.8.)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A6 - navrhnutý garant dovŕši k 31. 8. 2016 vekovú hranicu 70 rokov.
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:

99/2016-AK / #1280019

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ONDRIA Peter, Doc. PhDr. et Mgr., 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.

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

99/2016-AK / #1280001

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta práva Janka Jesenského (728010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Králik Jozef, Prof. JUDr. CSc. MBA (1953)
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:

99/2016-AK / #1280005

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych štúdií (728020000)

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: žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika
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 s polugaranti:
SPUCHĽÁK JURAJ, Doc. ThDr. PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
- garant ŠP: posilniť publikačnú činnosť o výstupy v databázovaných periodikách a
renomovaných vydavateľstvách - predkladať precízne spracovanú dokumentáciu - zvýrazniť
komunikačno-kultúrne poslanie a medzinárodný rozmer študijného programu
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:

99/2016-AK / #1280020

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
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: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ONDRIA Peter, Doc. PhDr. et Mgr., 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.

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

99/2016-AK / #1280024

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
MRÁZ Stanislav, Prof., PhDr., CSc. (1946, pred 31.8.)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A6 - navrhnutý garant dovŕši k 31. 8. 2016 vekovú hranicu 70 rokov.
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:

99/2016-AK / #1280011

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280014

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280015

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280021

Typ žiadosti:

Existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 4
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ONDRIA Peter, Doc. PhDr. et Mgr., 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.

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

99/2016-AK / #1280003

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta práva Janka Jesenského (728010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
Králik Jozef, Prof. JUDr. CSc. MBA (1953)
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:

99/2016-AK / #1280008

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych štúdií (728020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 s polugaranti:
MÜHLPACHR, PAVEL, Prof. PhDr., PhD. (1962)
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:

99/2016-AK / #1280007

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych štúdií (728020000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: sociálna práca
Číslo a názov študijného odboru: 7761 (3.1.14) Sociálna práca
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 s polugaranti:
MÜHLPACHR, PAVEL, Prof. PhDr., PhD. (1962)
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:

99/2016-AK / #1280013

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 1.
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: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280016

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280018

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

6. Spoločenské a behaviorálne vedy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: verejná politika a verejná správa
Číslo a názov študijného odboru: 6709 (3.1.7) Verejná politika a verejná správa
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
ČAMBÁLIKOVÁ Monika, Prof. PhDr. CSc. (1959)
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:

99/2016-AK / #1280002

Typ žiadosti:

nový študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta práva Janka Jesenského (728010000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať 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 s polugaranti:
Králik Jozef, Prof. JUDr. CSc. MBA (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:

99/2016-AK / #1280022

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: slovenský jazyk a anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
MRÁZ Stanislav, Prof., PhDr., CSc. (1946, pred 31.8.)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A6 - navrhnutý garant dovŕši k 31. 8. 2016 vekovú hranicu 70 rokov.
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:

99/2016-AK / #2573

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 2.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 120
Akademický titul: Mgr.
Garant(i) a s polugaranti:
MRÁZ Stanislav, Prof., PhDr., CSc. (1946, pred 31.8.)
Vyjadrenie:
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
KSP A6 - navrhnutý garant dovŕši k 31. 8. 2016 vekovú hranicu 70 rokov.
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:

99/2016-AK / #2574

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy (728030000)

Miesto poskytovania ŠP:

sídlo

Oblasť výskumu:

7. Právo a medzinárodné vzťahy

V žiados ti s a požaduje pos údenie s pôs obilos ti us kutočňovať š tudijný program:
Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy
Číslo a názov študijného odboru: 6721 (3.1.5) Medzinárodné vzťahy
Stupeň VŠ štúdia: 1.
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3
Jazyk, v ktorom sa má študijný program uskutočňovať: anglický jazyk
Počet kreditov: 180
Akademický titul: Bc.
Garant(i) a s polugaranti:
ONDRIA Peter, Doc. PhDr. et Mgr., 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.

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

99/2016-AK / #1280006

Typ žiadosti:

existujúci študijný program

Žiadajúca vysoká škola:

Vysoká škola Danubius (728000000)

Fakulta:

Fakulta sociálnych štúdií (728020000)

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: žurnalistika
Číslo a názov študijného odboru: 7222 (3.2.1) Žurnalistika
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 s polugaranti:
SPUCHĽÁK JURAJ, Doc. ThDr. PhD. (1962)
Vyjadrenie:
je spôsobilá do najbližšej komplexnej akreditácie (§ 83 ods. 7 zákona)
Odôvodnenie vyjadrenia1 :
Odporúčania vys okej š kole:
- predkladať precízne spracovanú dokumentáciu - posilniť medzinárodný rozmer študijného
programu žurnalistiky
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.

