
Príloha k uzneseniu 100.8.1/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)

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. titul

Jazyk, v ktorom sa 

má ŠP 

uskutočňovať

ŠP sa bude 

uskutočňovať na 

(vysokej škole 

/VŠ/ alebo fakulte 

- uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

195_16    

(26.04.16)  

zmena ŠP

učiteľstvo praktickej 

prípravy   

1.1.2. učiteľstvo profesijných 

predmetov a praktickej 

prípravy

1. externá 3 Bc.
ID 15 460, 

PP ex offo
PU FHPV

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

28_17    

(08.02.17) 

zmena ŠP 

anglický jazyk a 

anglofónne kultúry 

2.1.32. cudzie jazyka a 

kultúry 
1. denná 3 Bc.

1. slovenský a 

anglický

2.anglický jazyk

PU FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

30_17    

(09.02.17) 

zmena ŠP 

textilná technológia a 

návrhárstvo
5.2.26. materiály 1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TnUAD FPT

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

437_16    

(20.10.16)

zmena ŠP  

ekológia
4.3.4. všeobecná ekológia a 

ekológia jedinca a populácií
1. denná 3 Bc. slovenský PU FHPV

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

436_16    

(20.10.16)

zmena ŠP  

ekológia
4.3.4. všeobecná ekológia a 

ekológia jedinca a populácií
2. denná 2 Mgr. slovenský PU FHPV

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

421_16    

(7.10.16)

zmena ŠP  

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UKF PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

421_16    

(7.10.16)

zmena ŠP  

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UKF PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

57_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

etika - sociálna práca 
2.1.5. etika

3.1.14. sociálna práca 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský

2.  anglický
PU FF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

58_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

etika - sociálna práca 
2.1.5. etika

3.1.14. sociálna práca 
2. denná 2 Mgr. slovenský PU FF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

569_16    

(23.12.16)  

zmena ŠP

dizajn médií 3.2.3. masmediálne štúdiá 1. denná 3 Bc. slovenský PEVŠ FM
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami 

(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)
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(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

538_16    

(08.12.16)

zmena ŠP  

ekonomika a manažment 

podnikov 

drevospracujúceho 

priemyslu

3.3.16. ekonomika a 

manažment podnikov
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ DF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

535_16    

(08.12.16)

zmena ŠP  

elektrické pohony 5.2.9. elektrotechnika 2. denná 2 Ing. 
1. slovenský 

2. anglický 
ŽU EF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

547_16    

(14.12.16)  

zmena ŠP

botanika a fyziológia 

rastlín
4.2.1. biológia 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UPJŠ PriF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

15_17    

(27.01.17) 

zmena ŠP 

anglický jazyk a 

anglofónne kultúry 

2.1.32. cudzie jazyka a 

kultúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický

2.anglický jazyk

PU FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

11_17    

(23.01.17) 

zmena ŠP 

organická a bioorganická  

chémia 
4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

3_17    

(13.01.17)

zmena ŠP  

organická chémia 4.1.16. organická chémia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

2_17    

(13.01.17)  

zmena 

HVK

4.1.16. organická chémia  doc., prof. UK PriF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

523_16    

(29.11.16)

zmena ŠP  

fyziológia živočíchov 4.2.10. fyziológia živočíchov 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UPJŠ PriF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

568_16    

(23.12.16)  

zmena 

HVK

4.2.10. fyziológia živočíchov  doc., prof. UPJŠ PriF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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555_16    

(14.12.16)  

zmena ŠP

 fyziológia rastlín 4.2.9. fyziológia rastlín 3.

denná aj 

(externá-

pozast.od 

1.9.2016)

4/5 PhD. slovenský UPJŠ PriF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

556_16    

(14.12.16)  

zmena 

HVK

4.2.9. fyziológia rastlín  doc., prof. UPJŠ PriF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

537_16    

(08.12.16)

zmena ŠP  

ústavné právo 3.4.3. ústavné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. 

1. slovenský 

2. anglický 
TTU PraF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

545_16    

(14.12.16)

zmena ŠP  

sociálna a pracovná 

psychológia 

3.1.13. sociálna a pracovná 

psychológia 
3. denná 3 PhD. slovenský

CSaPV SAV + 

FSEV UK

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

554_16    

(15.12.16)  

zmena ŠP

klasická archeológia 2.1.26. klasická archeológia 3. denná 3 PhD.
slovenský jazyk             

ID 11547
TTU FF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

554_16    

(15.12.16)  

zmena ŠP

klasická archeológia 2.1.26. klasická archeológia 3.  externá 5 PhD.

 ID 11546             

ex offo, dobiehajúci 

ŠP

TTU FF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

51_17    

(20.02.17)

zmena ŠP 

záhradníctvo 6.1.10. záhradníctvo 3. externá 4 PhD. 

1. slovenský

2. slovenský a 

anglický

SPU FZKI
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

526_16    

(30.11.16)  

zmena ŠP

letecké a priemyselné 

elektronické systémy 
5.2.13. elektronika 3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD. 

slovenský a 

anglický jazyk
TUKE LetF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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527_16    

(30.11.16)  

zmena 

HVK

5.2.13. elektronika  doc., prof. TUKE LetF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou, zároveň AK 

iniciuje akreditáciu HVK z 

dôvodu neplnenia kritérií 

jedného zo spolugarantov

421_16    

(7.10.16)

zmena ŠP  

didaktika anglického 

jazyka 
1.1.10. odborová didaktika 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UKF PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

421_16    

(7.10.16)

zmena 

HVK  

1.1.10. odborová didaktika  doc., prof. UKF PdF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

435_16    

(20.10.16)

zmena ŠP  

environmentálna ekológia
4.3.4. všeobecná ekológia a 

ekológia jedinca a populácií
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský PU FHPV

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

434_16    

(20.10.16) 

zmena 

HVK 

4.3.4. všeobecná ekológia a 

ekológia jedinca a populácií
 doc., prof. PU FHPV

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

64_17    

(23.02.17)

zmena ŠP 

otorinolaryngológia 7.1.16. otorinolaryngológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský

2.  anglický
UK LF

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou

63_17    

(23.02.17)

zmena 

HVK

7.1.16. otorinolaryngológia  doc., prof. UK LF
Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

67_17    

(23.02.17)

zmena ŠP 

strojárske technológie a 

materiály 

5.2.7. strojárske technológie 

a materiály 
3. externá 4 PhD. slovenský TnUAD FŠT

Akceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou
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