
Príloha k uzneseniu 101.2.1/a-c

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. 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)

216_17    

(05.06.17) 

existujúci ŠP 

hudobná 

interpretácia a 

teória 

2.2.3. hudobné umenie 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský HUAJA

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

216_17    

(05.06.17) 

existujúci ŠP

hudobná tvorba a 

teória 
2.2.3. hudobné umenie 1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský HUAJA

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

19_17    

(30.01.17) 

nový ŠP 

štúdium rodiny a 

sociálnej práce

3.1.14. sociálna práca 

2.1.13. katolícka teológia
1. denná 3 Bc. slovenský KU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

36_17    

(16.02.17)

nový ŠP  

manažment a právo 

vo verejnej správe 

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský SPU FEŠRR

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

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

rektora VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky neakceptovala

37_17    

(16.02.17)

nový ŠP  

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. slovenský a 

anglický jazyk

SPU FEŠRR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

171_17    

(12.05.17)  

nový ŠP

právo 3.4.1. právo 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

138_17    

(12.04.17) 

nový ŠP 

právo 3.4.1. právo 1. denná 4 Bc.

slovenský jazyk 

a anglický jazyk 

a francúzsky 

jazyk

UPJŠ PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

142_17    

(19.04.17) 

nový ŠP 

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 1. externá 4 Bc. slovenský VŠZaSP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

35_17    

(16.02.17)

nový ŠP  

cestovný ruch 8.1.1. cestovný ruch 1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

anglický

PEVŠ FEP 

(Piešťany, 

Poprad, Košice, 

Banská 

Štiavnica) 

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

109_17    

(21.03.17)

nový ŠP  

medzinárodné 

vzťahy a diplomacia 

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

PEVŠ FP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

156_17    

(2.05.17) 

nový ŠP 

špeciálna pohybová 

príprava v 

bezpečnostných 

zložkách

8.1.2. šport 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

slovenský a 

český
PU FŠ 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

562_16    

(19.12.16)  

nový ŠP

stavby pre 

udržateľné 

hospodárenie s 

vodou v krajine 

(Structures for 

Sustainable Water 

Management in the 

Landscape)

4.3.2.environmentálne 

inžinierstvo

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

1. denná 3 Bc. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TUKE SvF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

psychológia 3.1.9. psychológia 1. externá 4 Bc. slovenský UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

108_17    

(22.03.17)

nový ŠP  

nemčina pre 

preklad v 

hospodárskej praxi

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. 

slovenský jazyk 

a nemecký jazyk
UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

101_17 

(17.03.17)

nový ŠP

pôrodná asistencia 7.4.4. pôrodná asistencia 1. denná 3 Bc. slovenský
VŠZaSP FZSP 

Nové Zámky

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

38_17    

(16.02.17)

nový ŠP  

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2.  slovenský a 

anglický jazyk

SPU FEŠRR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

145_17    

(25.04.17) 

nový ŠP 

inteligentné 

softvérové systémy 

9.2.5. softvérové 

inžinierstvo (hlavný)

9.2.8. umelá inteligencia 

(vedľajší)

2. denná 2 Ing. 
slovenský a 

anglický jazyk
STU FIIT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

146_17    

(25.04.17) 

nový ŠP

inteligentné 

softvérové systémy 

(konverzný)

9.2.5. softvérové 

inžinierstvo (hlavný)

9.2.8. umelá inteligencia 

(vedľajší)

2. denná 3 Ing. 
slovenský a 

anglický jazyk
STU FIIT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

204_17    

(24.05.17) 

nový ŠP 

riadenie a 

ekonomika podniku

5.2. 52. priemyslené 

inžinierstvo 
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

563_16    

(19.12.16)  

nový ŠP

stavby pre 

udržateľné 

hospodárenie s 

vodou v krajine 

(Structures for 

Sustainable Water 

Management in the 

Landscape)

4.3.2.environmentálne 

inžinierstvo

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TUKE SvF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

564_16    

(19.12.16)  

nový ŠP

Environmental 

Structures

(stavby s 

environmentálnym 

určením)

4.3.2.environmentálne 

inžinierstvo

5.2.8. stavebníctvo 

2. denná 2 Ing. anglický TUKE SvF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

117_17    

(30.03.17)

existujúci ŠP  

realizácia 

dopravných stavieb 

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby

5.2.8. stavebníctvo 

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
TUKE SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

116_17    

(30.03.17)

existujúci ŠP 

technické 

zariadenie budov 

5.1.5. pozemné stavby 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

115_17    

(30.03.17)

existujúci ŠP 

nosné konštrukcie 

budov 

5.1.5. pozemné stavby 

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a dopravné 

stavby 

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
TUKE SvF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

171_17    

(12.05.17)  

nový ŠP

právo 3.4.1. právo 2.
denná aj 

externá
2 Mgr. slovenský UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

171_17    

(12.05.17)  

nový ŠP

právo 3.4.1. právo 2. denná 2 Mgr. anglický UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

164_17    

(5.05.17) 

nový ŠP 

alpínska a 

vysokohorská 

ekológia 

4.3.4. všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca 

populácií 

2. denná 2 Mgr.
slovenský jazyk 

a anglický jazyk 
ŽU

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

163_17    

(5.05.17) 

existujúci 

spoločný ŠP

alpínska ekológia 

4.3.4. všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca 

populácií 

2. denná 2 Mgr. anglický

ŽU

Univerzita v 

Telemarku 

(Nórsko)

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
96_17    

(14.03.17)

nový 

spoločný ŠP

právo a ekonómia

3.4.1. právo

3.3.1. národné 

hospodárstvo 

2. denná 2 Mgr. slovenský
EU NHF + 

UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

565_16    

(22.12.16)  

nový ŠP

učiteľstvo chémie  

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3 a KSP-B2 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky neakceptovala

18_17    

(30.01.17) 

nový ŠP 

štúdium rodiny a 

sociálnej práce

3.1.14. sociálna práca 

2.1.13. katolícka teológia
2. denná 2 Mgr. slovenský KU TF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS);  

110_17    

(21.03.17)

nový ŠP  

medzinárodné 

vzťahy a diplomacia 

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

PEVŠ FP
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

211_17    

(30.05.17) 

existujúci ŠP 

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk

PU FM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

174_17    

(12.05.17)  

nový ŠP

európske 

štúdiá/european 

studies

3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický
UCM FSV

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

119_17    

(29.03.17)

nový 

spoločný ŠP

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika
2. denná 2 Mgr. maďarský

UJS EF + 

Óbudam 

Egyetem 

(Maďarsko)

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

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

rektora VŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky akceptovala iba 

v prípade vyhodnotenia plnenia 

kritéria KSP-B5
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

93_17    

(10.03.17)

nový 

spoločný ŠP 

právo a ekonómia

3.4.1. právo

3.3.1. národné 

hospodárstvo 

2. denná 2 Mgr. slovenský
UK PraF + 

EU NHF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

88_17    

(07.03.17)

existujúci 

spoločný ŠP  

verejná politika a 

verejná správa v 

strednej Európe

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a

český jazyk a

anglický jazyk

UPJŠ FVS

+ Slezská 

univerzita v 

Opave, FVP

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

217_17    

(05.06.17) 

existujúci ŠP

hudobná 

interpretácia a 

teória 

2.2.3. hudobné umenie 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. art. slovenský HUAJA

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

217_17    

(05.06.17) 

existujúci ŠP 

hudobná tvorba a 

teória 
2.2.3. hudobné umenie 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. art. slovenský HUAJA

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

71_17    

(23.02.17)

existujúci ŠP 

teória digitálnych 

hier

3.2.3. masmediálne 

štúdia 
2. externá 3 Mgr. slovenský UCM FMK

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

13_17    

(26.01.17) 

nový ŠP 

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

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS);  

536_16    

(08.12.16)

nový ŠP  

teória vyučovania 

fyziky 

4.1.13. teória vyučovania 

fyziky 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský PU FHPV

rokovanie prerušené do 102. 

ZAK
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

32_17    

(09.02.17) 

iniciácia ŠP 

teória a dejiny štátu 

a práva 

3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva 
3. denná 3 PhD. slovenský PEVŠ FP

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

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

štatutárneho zástupcu  VŠ k 

hodnotiacej správe, táto bola VŠ 

akceptovaná.

43_17    

(17.02.17)

nový ŠP  

sedimentológia 4.1.41. sedimentológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

125_17    

(4.04.17)

nový ŠP  

biomedicínske 

inžinierstvo 

(Biomedical 

engineering)

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

6_17    

(16.01.17) 

nový ŠP 

aplikovaná 

mechanika (Applied 

mechanics)

5.1.7. aplikovaná 

mechanika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

9_17    

(18.01.17) 

nový ŠP 

priestorové 

plánovanie 

5.1.2. priestorové 

plánovanie 
3. externá 4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2.anglický jazyk

STU 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A3,  A6 (pozri HS); 

143_17    

(20.04.17) 

nový ŠP 

ústavné právo 3.4.3. ústavné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský PEVŠ FP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

169_17    

(11.05.17) 

nový ŠP 

občianske právo 3.4.11. občianske právo 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TTU PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

171_17    

(12.05.17) 

nový ŠP 

ústavné právo 3.4.3. ústavné právo 3.  externá 4 PhD.
1. slovenský

2. anglický
UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 101.2.1/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)

171_17    

(12.05.17) 

nový ŠP 

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3.  externá 4 PhD.
1. slovenský

2. anglický
UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

61_17    

(22.02.17)

nový ŠP 

sprevádzanie a 

rodinné 

poradenstvo

3.1.14. sociálna práca 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TTU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

567_16    

(22.12.16)  

nový ŠP

teória vyučovania 

maďarského jazyka 

a literatúry

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. externá 4 PhD. 

maďarský a 

slovenský jazyk
UKF FSŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

74_17    

(28.02.17)

nový  ŠP 

lingvodidaktika
1.1.10. odborová 

didaktika 
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský

2.  anglický
PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

8


