
Príloha k uzneseniu 100.7.1/a-c

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)

454_16    

(03.11.16) 

správa PP 

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 Bc. slovenský

VŠZaSP

pracovisko 

Skalica

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

512_16    

(22.11.16)

správa PP  

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 1. denná 3 Bc. nemecký jazyk

VŠZaSP

pracovisko 

Weissenfels

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A6 a B10 (pozri 

stanovisko)

469_16    

(11.11.16)

správa PP 

učiteľstvo 

hudobného umenia 

a cirkevná hudba

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných 

a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené kritériá 

KSP-B1, B2 a B5 (pozri 

stanovisko)

469_16    

(11.11.16)

správa PP 

učiteľstvo 

hudobného umenia 

a cirkevná hudba

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných 

a výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené kritériá 

KSP-B1 a B11 (pozri 

stanovisko)

416_16    

(5.10.16)

správa ČO

verejná správa 
3.3.5. verejná správa 

a regionálny rozvoj
2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

VŠEMVS
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

39_17    

(16.02.17)  

správa ČO

elektrické pohony 5.2.9. elektrotechnika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

ŽU EF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

427_16    

(10.10.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 

spojený 

1. a 2. 

stupeň

denná 6 MDDr. slovenský SZU LF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Stanoviská predložené na 100. zasadnutie AK - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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Príloha k uzneseniu 100.7.1/a-c

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. 
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Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

428_16    

(10.10.16) 

správa PP 

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 2. denná 2 Mgr. slovenský SZU FZ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

473_16    

(11.11.16)

správa PP 

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 2. denná 2 Mgr. slovenský TnUAD FZ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

441_16    

(24.10.16)

správa ČO  

manažment 3.3.15. manažment 3. denná 3 PhD.
slovenský a 

anglický jazyk 
ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

441_16    

(24.10.16)

správa ČO  

 aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

anglický jazyk 
ŽU FRI

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  

(§ 83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri 

stanovisko)

471_16    

(11.11.16)

správa PP 

didaktika hudby 
1.1.10. odborová 

didaktika 
3. externá 5 PhD. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), prijaté opatrenia 

nezaručujú udržanie 

zodpovedajúcej spôsobilosti 

do najbližšej komplexnej 

akeditácie-nesplnené 

kritérium KSP-B3 (pozri 

stanovisko)
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Príloha k uzneseniu 100.7.1/a-c

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 
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štúdia 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

468_16    

(11.11.16)

správa PP 

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UMB PraF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), prijaté opatrenia 

nezaručujú udržanie 

zodpovedajúcej spôsobilosti 

do najbližšej komplexnej 

akeditácie-nesplnené 

kritérium KSP-A6 (pozri 

stanovisko)

495_16    

(16.11.16)

Správa PP

 trestné právo 3.4.7. trestné právo 3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UK PraF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

496_16    

(16.11.16)

Správa PP

ústavné právo 3.4.3. ústavné právo 3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UK PraF
rokovanie prerušené do 

101.ZAK

557_16    

(16.12.16)

správa ČO  

hutníctvo 5.2.39. hutníctvo 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav 

geotechniky 

SAV + HF 

TUKE

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

472_16    

(11.11.16)

správa PP 

poradenstvo a 

sociálna 

komunikácia 

3.1.14. sociálna práca 3. externá 3 PhD. slovenský KU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

362_16    

(03.8.16)

správa PP  

didatktika 

výtvarného umenia 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

78_17    

(01.03.17)

správa ČO  

záhradníctvo 6.1.10. záhradníctvo 3. denná 3 PhD.

1. anglický

2. slovenský  a 

anglický

SPU FZKI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

400_16    

(23.9.16) 

správa PP

kvantitatívne 

metódy v ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
3. denná 3 PhD. slovenský jazyk EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

400_16    

(23.9.16) 

správa PP

finančný 

manažment 

podniku

3.3.13. finančný 

manažment 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický jazyk

3. nemecký jazyk

EU FPM

je spôsobilá s časovým 

obmedzením (§ 83 ods. 8 

zákona, vek garanta)

400_16    

(23.9.16) 

správa ČO

účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 3. denná 3 PhD. slovenský jazyk EU FHI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_17    

(01.03.17)

správa PP  

slovenská literatúra 
2.1. 27. slovenský 

jazyk a literatúra 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav 

slovenskej 

literatúry SAV + 

FF UK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

84_17    

(06.03.17)

správa ČO  

nemecký jazyk a 

kultúra v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

nemecký
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

462_16    

(09.11.16)

správa ČO  

environmentálny 

manažment

4.3.3. 

environmentálny 

manažment

3. denná 3 PhD.
slovenský a 

anglický 
SPU FEŠaRR

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

363_16    

(03.8.16)

správa PP  

teória chemického 

vzdelávania

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. denná 3 PhD. slovenský TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

426_16    

(10.10.16) 

správa PP 

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 3. denná 3 PhD. slovenský SZU FOZOŠ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), prijaté opatrenia 

nezaručujú udržanie 

zodpovedajúcej spôsobilosti 

do najbližšej komplexnej 

akeditácie-nesplnené 

kritérium KSP-A6 (pozri 

stanovisko)
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Príloha k uzneseniu 100.7.1/a-c

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 
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Stupeň 

štúdia 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

85_17    

(06.03.17)

správa ČO  

 oftalmológia 7.1.14. oftalmológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2.  anglický
UK LF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

456_16    

(03.11.16) 

správa PP 

toxikológia 7.1.18. toxikológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UVLF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), prijaté opatrenia 

nezaručujú udržanie 

zodpovedajúcej spôsobilosti 

až do najbližšej komplexnej 

akeditácie (pozri stanovisko)

467_16    

(11.11.16)

správa ČO  

priestorové 

plánovanie 

5.1.2. priestorové 

plánovanie
3. denná 3 PhD. 

1. slovenský 

jazyk a anglický 

jazyk

2. anglický jazyk

STU
rokovanie prerušené do 

101.ZAK

41_17    

(16.02.17)  

správa ČO

strojárske 

technológie a 

materiály

5.2.7. strojárske 

technológie a 

materiály

3. denná 4 PhD. slovenský TnUAD FŠT

je spôsobilá s časovým 

obmedzením (§ 83 ods. 8 

zákona, vek spolugaranta)
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