
Príloha k uzneseniu 100.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 100. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

475_16    

(11.11.16)

nový ŠP

Philosophy 2.1.1. filozofia 1. denná 3 Bc. anglický jazyk KU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

68_17    

(23.02.17)

nový ŠP 

učiteľstvo praktickej 

prípravy   

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk PU FPHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A2, A3, A6  a B11 

(pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora VŠ, ktorým hodnotiacu 

správu akceptoval 

544_16    

(12.12.16)

nový ŠP  

počítačová podpora 

materiálového 

inžinierstva

5.2.26. materiály 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TnUAD FPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

306_16    

(20.7.16)

nový ŠP  

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

561_16    

(19.12.16)  

nový ŠP

kvalita a 

bezpečnosť  

(Quality and Safety)

5.2.57. kvalita produkcie 1. denná 3 Bc. 
slovenský jazyk 

a anglický jazyk
TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

528_16    

(01.12.16)

nový ŠP  

tvorba a 

konštrukcia nábytku
5.2.42. drevárstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk

TUZ DreF

pracovisko 

Volyně

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
476_16    

(16.11.16)

nový ŠP

anglický jazyk a 

literatúra 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

anglický jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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odôvodnenie)

477_16    

(16.11.16)

nový ŠP

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika
1.  externá 4 Bc. slovenský jazyk UCM FPV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP) 
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky akceptovala

21_17    

(30.01.17) 

nový ŠP 

pedagogický 

asistent pre 

inkluzívne 

vzdelávanie 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský jazyk  

a český jazyk
UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

filozofia – sociológia 
2.1.1.  filozofia

3.1.1. sociológia
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
33_17    

(15.02.17) 

nový ŠP 

žurnalistika - 

nemčina v 

hospodárskej praxi

3.2.1. žurnalistika

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

nemecký jazyk
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

33_17    

(15.02.17) 

nový ŠP 

ruský jazyk v 

interkultúrnej a 

obchodnej 

komunikácii - 

euroázijské štúdiá

2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry

3.1.6.  politológia 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

ruský, ukrajinský 

a slovenský
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

498_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

sociológia 3.1.1. sociológia 1. externá 4 Bc.
slovenský a 

poľský jazyk
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
499_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

učiteľstvo techniky

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
559_16    

(16.12.16)  

nový ŠP

psychológia 3.1.9. psychológia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
UMB PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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515_16    

(28.11.16)

nový ŠP 

interkultúrne a 

medzináboženské 

kompetencie a 

mediácia 

2.1.16. religionistika 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FHV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

293_16    

(06.7.16)

nový ŠP  

učiteľstvo 

pedagogiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3 a A6 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektorky VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky neakceptovala

540_16    

(07.12.16)

nový ŠP  

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A4 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektorky VŠ k hodnotiacej správe a 

akceptovala pripomienky k plneniu 

kritéria KSP-A2

228_16    

(26.5.16)

nový ŠP  

agrárny obchod a 

marketing

3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk
SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

228_16    

(26.5.16)

nový ŠP  

agrárny obchod a 

marketing

3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. anglický jazyk SPU FEM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3, A4, A5, B1  a B2 

(pozri HS);  
AK sa oboznámila so súhlasným 

vyjadrením rektora VŠ k hodnotiacej 

správe

560_16    

(19.12.16)  

nový ŠP

aplikovaná 

geoinformatika 

(Applied 

geoinformatics)

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TUKE FBERG

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)  
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438_16    

(24.10.16)

nový  ŠP  

podnikové 

manažérske 

systémy 

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk

UMB EkF

pracovisko 

Poprad

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
478_16    

(16.11.16)

nový ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
476_16    

(16.11.16)

nový ŠP

anglický jazyk a 

literatúra 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

anglický jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

477_16    

(16.11.16)

nový ŠP

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika
2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FPV 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1 a A3 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky neakceptovala

479_16    

(16.11.16)

nový ŠP

biomedicínska 

chémia 
4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UCM FPV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP) 
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky akceptovala

20_17    

(30.01.17) 

existujúci 

ŠP 

environmentálna 

fyzika, obnoviteľné 

zdroje energie, 

meteorológia a 

klimatológia

4.1.1. fyzika 2. denná 2 Mgr.

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk

UK FMFI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

20_17    

(30.01.17) 

existujúci 

ŠP 

ekonomicko-

finančná 

matematika a 

modelovanie 

9.1.9. aplikovaná 

matematika 
2. denná 2 Mgr.

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk

UK FMFI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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20_17    

(30.01.17) 

existujúci 

spoločný 

ŠP 

Physics of the Earth 4.1.1. fyzika 2. denná 2 MSc. anglický jazyk UK FMFI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

402_16    

(21.9.16)

nový  ŠP  

učiteľstvo 

technických 

predmetov 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk DTI

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A3 a B11 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k 

hodnotiacej správe, ktoré však 

nemalo vplyv na zmenu vyjadrenia 

AK.

402_16    

(21.9.16)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo 

technických 

predmetov 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2. externá 2,5 Mgr. slovenský jazyk DTI

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A3 a B11 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k 

hodnotiacej správe, ktoré však 

nemalo vplyv na zmenu vyjadrenia 

AK.

403_16    

(21.9.16)

nový ŠP  

učiteľstvo 

ekonomických 

predmetov 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk DTI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
403_16    

(21.9.16)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo 

ekonomických 

predmetov 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2. externá 2,5 Mgr. slovenský jazyk DTI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

475_16    

(11.11.16)

nový ŠP

Philosophy 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. anglický jazyk KU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

5



Príloha k uzneseniu 100.2.1/a, b

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

369_16    

(11.8.16)

iniciácia   

učiteľstvo 

matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

541_16    

(07.12.16)

nový ŠP  

pravoslávna 

teológia 

2.1.15. pravoslávna 

teológia 

spojený 

1. a 2. 

stupeň

externá 6,5 Mgr. slovenský jazyk PU PBF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
542_16    

(07.12.16)

nový ŠP  

charitatívna  a 

sociálna služba
3.1.14. sociálna práca 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk PU PBF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
307_16    

(20.7.16)

nový ŠP  

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
71_17    

(23.02.17)

existujúci  

ŠP 

teória digitálnych 

hier

3.2.3. masmediálne 

štúdia 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

498_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

sociológia 3.1.1. sociológia 2. externá 3 Mgr. 
slovenský a 

poľský jazyk
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
497_16    

(18.11.16) 

existujúci 

ŠP 

maďarský jazyk                    

v bilingválnej 

administratívnej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyka a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

maďarský a 

slovenský jazyk
UKF FSŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

499_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

učiteľstvo techniky

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

293_16    

(06.7.16)

nový ŠP  

učiteľstvo 

pedagogiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A3 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektorky VŠ k hodnotiacej správe a 

akceptovala pripomienky k plneniu 

kritéria KSP-B11
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Príloha k uzneseniu 100.2.1/a, b

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

540_16    

(07.12.16)

nový ŠP  

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 4 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A4 a B5 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektorky VŠ k hodnotiacej správe a 

akceptovala pripomienky k plneniu 

kritéria KSP-A2

257_16    

(17.6.16)

nový ŠP  

ošetrovateľstvo 

multikultúrne
7.4.1. ošetrovateľstvo 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. srbský jazyk

VŠZaSP

Báčsky 

Petrovec

(Srbsko)

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

430_16    

(18.10.16) 

nový ŠP

pôrodná asistencia 7.4.4. pôrodná asistencia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk

VŠZaSP 

FZaSP

Nové Zámky

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

276_16    

(24.6.16)

nový ŠP  

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 2. externá 2,5 Mgr. slovenský jazyk

VŠZaSP 

FZaSP

Nové Zámky

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

273_16    

(22.6.16)

existujúci  

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

498_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

riadenie kultúry a 

turizmu
3.1.2. kulturológia 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk

UKF FF

pracovisko 

Lučenec

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

352_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

banské meračstvo a 

geodézia 

5.2.33. banské meračstvo 

a geodézia 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

rokovanie prerušené do 101. 

ZAK

13_17    

(26.01.17) 

nový ŠP 

bábkarská tvorba 2.2.4. divadelné umenie 3. externá 4 ArtD. slovenský VŠMU DF

rokovanie prerušené do 101. 

ZAK

353_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

banská 

mechanizácia, 

doprava a hlbinné 

vŕtanie 

5.2.36. banská 

mechanizácia, doprava a 

hlbinné vŕtanie 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 100.2.1/a, b

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

522_16    

(29.11.16)

nový ŠP  

geoinformatika a 

diaľkový prieskum 

Zeme

4.1.40. geoinformatika 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský 

2. anglický 
UPJŠ PriF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
17_17    

(30.01.17) 

nový ŠP 

charitatívna a 

misijná práca 
3.1.14. sociálna práca 3. externá 4 PhD. slovenský KU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
498_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

anglistika 
2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúra
3. externá 4 PhD. 

anglický jazyk a 

slovenský jazyk
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
498_16    

(18.11.16) 

nový ŠP 

marketingová 

komunikácia a 

reklama 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
3. externá 4 PhD. slovenský UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
8_17    

(18.01.17) 

nový ŠP 

urológia 7.1.23. urológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK JLF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
357_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

ťažba nerastov a 

inžinierske 

geotechnológie 

5.2.32. baníctvo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

5_17    

(16.01.17) 

nový ŠP 

strojárske 

technológie a 

materiály 

(Mechanical 

engineering 

technologies and 

materials)

5.32.7. strojárske 

technológie a materiály  
3. denná 4 PhD. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

5_17    

(16.01.17) 

nový ŠP 

strojárske 

technológie a 

materiály 

(Mechanical 

engineering 

technologies and 

materials)

5.32.7. strojárske 

technológie a materiály  
3. externá 5 PhD. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

8



Príloha k uzneseniu 100.2.1/a, b

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

498_16    

(18.11.16) 

nový SP 

politológia 3.1.6. politológia 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UKF FF

rektor vzal žiadosť späť (§ 

83 ods. 17  zákona o VŠ)
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