
Príloha k uzneseniu 101.5.1/a-d

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)

153_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

manažment 

technických a 

environmentálnych 

rizík v strojárstve 

5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk TUKE SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

75_17    

(01.03.17)

správa ČO  

psychológia 3.1.9. psychológia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk VŠZaSP
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

95_17    

(14.03.17)

správa ČO 

laboratórne 

vyšetrovacie 

metódy v 

zdravotníctve 

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve 

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk SZU FZ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

154_17    

(28.04.17) 

správa PP

učiteľstvo 

výtvarného umenia 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov 

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk PU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

154_17    

(28.04.17) 

správa PP

učiteľstvo 

výtvarného umenia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov 

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk PU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

154_17    

(28.04.17) 

správa PP

učiteľstvo 

výtvarného umenia 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk PU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Stanoviská predložené na 101. zasadnutie AK - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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denná aj 
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Štandardná 
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

154_17    

(28.04.17) 

správa PP

učiteľstvo 

výtvarného umenia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk PU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

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

83_17    

(06.03.17)

správa ČO  

divadelný 

manažment

2.2.4. divadelné 

umenie 
2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU DF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov (§ 83 ods. 8 zákona; 

kritérium KSP-A6)

153_17    

(28.04.17) 

správa ČO 

manažment 

technických a 

environmentálnych 

rizík v strojárstve 

5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE SjF
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
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

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

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  

(§ 83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A3, -A6 

nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(pozri stanovisko)
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odôvodnenie)

182_17    

(18.5.17)  

sprava PP

 fyziológia rastlín
4.2.9. fyziológia 

rastlín
3.

denná aj 

(externá-

pozast.od 

1.9.2016)

4/5 PhD. slovenský UPJŠ PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

99_17 

(17.03.17)

správa ČO  

 sociálna 

antropológia 

3.1.15. sociálna 

antropológia 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FSEV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

94_17    

(14.03.17)

správa ČO 

farmaceutická 

chémia

7.3.3. farmaceutická 

chémia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK FaF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

94_17    

(14.03.17)

správa ČO 

farmakognózia 7.3.2. farmakognózia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK FaF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

94_17    

(14.03.17)

správa ČO 

lekárenstvo - 

sociálna farmácia 

7.3.6. lekárenstvo - 

sociálna farmácia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK FaF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), VŠ neprijala 

žiadne opatrenia na 

odstránenie nedostatkov 

(pozri stanovisko)

510_16    

(22.11.16)

správa PP  

teória vzdelávania 

náboženskej 

výchovy 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. externá 5 PhD. slovenský KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), VŠ neprijala 

dostatočné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov 

(pozri stanovisko)

525_16    

(29.11.16) 

správa PP

pedagogika 1.1.4. pedagogika 3. denná 3 PhD. slovenský PU FHPV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), VŠ neprijala 

dostatočné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov 

(pozri stanovisko)
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

77_17    

(01.03.17)

správa ČO  

environmentálna 

geochémia 

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

4


