
Príloha k uzneseniu č. 101.6.1a,b/ZŠP

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                    

53_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 Bc. 
1. slovenský

2.  anglický
PU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

54_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. denná 2 Mgr.
1. slovenský

2.  anglický
PU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

66_17    

(23.02.17)

zmena ŠP 

politológia 3.1.6. politológia 1. denná 3 Bc. slovenský TTU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

65_17    

(23.02.17)

zmena ŠP 

psychológia 3.1.9. psychológia 1. denná 3 Bc. slovenský UKF  FSVaZ

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

65_17    

(23.02.17)

zmena ŠP 

psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF  FSVaZ

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

59_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

učiteľstvo sociálnej 

práce 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov 

a praktickej prípravy

1. denná 3 Bc. 
1. slovenský

2.  anglický
PU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

60_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

učiteľstvo sociálnej 

práce 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov 

a praktickej prípravy

2. denná 2 Mgr.
1. slovenský

2.  anglický
PU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

149_17    

(27.04.17) 

Zmena ŠP

geológia a regionálny 

rozvoj

5.2.35. banská geológia 

a geologický prieskum
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUKE FBERG

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

181_17    

(17.05.17)

zmena ŠP

právo 3.4.1. právo 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský 

(17700, 106115)

2. anglický

(105889, 105888)

UK PraF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

101. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami 

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

181_17    

(17.05.17)

zmena ŠP

právo 3.4.1. právo 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský 

(17695, 107233, 

106114, 106113)

2. anglický

(105883, 

105882,105881, 

105880)

3. ruský

UK PraF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

90_17    

(09.03.17)

zmena ŠP

interpretačné umenie 2.2.3. hudobné umenie 1. denná 3 Bc. slovenský AU  FMU

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

97_17    

(15.03.17)

zmena ŠP  

európske štúdiá 3.1.6. politológia 1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UK FSEV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

97_17    

(15.03.17)

zmena ŠP  

európske štúdiá 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FSEV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

97_17    

(15.03.17)

zmena ŠP  

verejná politika  
3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

anglický
UK FSEV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

92_17    

(10.03.17)

zmena ŠP  

divadelné štúdiá
2.1.19. dejiny a teória 

divadelného umenia 
1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU DF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

92_17    

(10.03.17)

zmena ŠP  

divadelné štúdiá
2.1.19. dejiny a teória 

divadelného umenia 
2. denná 2 Mgr. slovenský VŠMU DF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

34_17    

(15.02.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo hudobného 

umenia (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský ŽU FHV

Neakceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou. Navrhovaná 

spolugaranta predmetovej 

špecializácie nespĺňa  

viaceré požiadavky 

kritéria KSP-A6. AK 

odporúča iniciáciu 

akreditačnej činnosti. 

34_17    

(15.02.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo hudobného 

umenia (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

2. 
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský ŽU FHV

Neakceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou. Navrhovaná 

spolugaranta predmetovej 

špecializácie nespĺňa  

viaceré požiadavky 

kritéria KSP-A6. AK 

odporúča iniciáciu 

akreditačnej činnosti. 

179_17    

(15.05.17)

zmena  ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský ŽU FHV 

Rektorka vzala späť 

žiadosť ako 

neopodstatnenú.

205_17    

(25.05.17) 

zmena ŠP 

manažment verejnej 

správy 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FSV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

127_17    

(06.04.17) 

zmena ŠP 

manažment 

technických a 

environmentálnych rizík 

v strojárstve 

5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE SjF

Rektor vzal späť žiadosť 

ako neopodstatnenú.

128_17    

(06.04.17) 

zmena ŠP 

manažment 

technických a 

environmentálnych rizík 

v strojárstve 

5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

Rektor vzal späť žiadosť ako 

neopodstatnenú.

207_17    

(29.05.17)  

manažment 

technických a 

environmentálnych rizík 

v strojárstve 

5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

130_17    

(07.04.17) 

zmena ŠP 

energetické stroje a 

zariadenia 

5.2.6. energetické stroje 

a zariadenia 
2. denná 2 Ing. slovenský STU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

514_16    

(28.11.16)

zmena ŠP 

učiteľstvo matematiky

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský ŽU FHV

Neakceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou. Navrhovaný 

spolugarant predmetovej 

špecializácie nespĺňa 

viaceré požiadavky  

kritéria KSP-A6. AK 

odporúča iniciáciu 

akreditačnej činnosti. 
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Číslo žiadosti
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Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami 

(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

514_16    

(28.11.16)

zmena ŠP 

učiteľstvo matematiky

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský ŽU FHV

Neakceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou. Navrhovaný 

spolugarant predmetovej 

špecializácie nespĺňa 

viaceré požiadavky  

kritéria KSP-A6. AK 

odporúča iniciáciu 

akreditačnej činnosti. 

103_17    

(20.03.17)

zmena ŠP  

aplikovaná mechanika 

a mechatronika 

5.1.7. aplikovaná 

mechanika

5.2.16. mechatronika 

1. denná 3 Bc. 
1. slovenský

2. anglický
STU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

105_17    

(20.03.17)

zmena ŠP  

aplikovaná mechanika 

a mechatronika 

5.1.7. aplikovaná 

mechanika

5.2.16. mechatronika 

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
STU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

48_17    

(17.02.17)

zmena ŠP  

mineralógia 4.1.29. mineralógia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

44_17    

(17.02.17) 

zmena HVK 

4.1.23. geológia  doc., prof. UK PriF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

49_17    

(17.02.17)

zmena ŠP  

petrológia 4.1.32. petrológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

45_17    

(17.02.17) 

zmena HVK 

4.1.32. petrológia  doc., prof. UK PriF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

47_17    

(17.02.17)

zmena ŠP  

aplikovaná geofyzika
4.1.30. aplikovaná 

geofyzika
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

46_17    

(17.02.17) 

zmena HVK 

4.1.30. aplikovaná 

geofyzika
 doc., prof. UK PriF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

98_17    

(15.03.17)

zmena ŠP  

občianske právo 3.4.11. občianske právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UK PraF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

98_17    

(15.03.17)

zmena ŠO  

3.4.11. občianske právo doc., prof. UK PraF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

65_17    

(23.02.17)

zmena ŠP 

pedagogická, 

poradenská a školská 

psychológia 

3.1.11. pedagogická, 

poradenská a školská 

psychológia 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UKF  FSVaZ

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

65_17    

(23.02.17)

zmena HVK 

3.1.11. pedagogická, 

poradenská a školská 

psychológia 

 doc., prof. UKF  FSVaZ

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

55_17    

(21.02.17)

zmena  ŠP 

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský a 

anglický

2.  anglický

PU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

56_17    

(21.02.17)

zmena HVK

3.1.14. sociálna práca  doc., prof. PU FF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

29_17    

(09.02.17) 

zmena ŠP 

integratívna sociálna 

práca
3.1.14. sociálna práca 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UPJŠ FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

97_17    

(15.03.17)

zmena ŠP  

verejná politika  
3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
UK FSEV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

123_17    

(31.03.17)

zmena  ŠP

masmediálne štúdiá
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou
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Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami 

(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

124_17    

(31.03.17)

zmena HVK

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
 doc., prof. UK FF 

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

92_17    

(10.03.17)

zmena ŠP  

divadelné štúdiá
2.1.19. dejiny a teória 

divadelného umenia 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský VŠMU DF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

4_17    

(13.01.17) 

zmena ŠP 

didaktika cudzích 

jazykov a literatúr 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. anglický jazyk

2. nemecký jazyk

3. slovenský jazyk

UK PdF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

205_17    

(25.05.17) 

zmena ŠP 

verejná politika a 

verejná správa 

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický jazyk
UCM FSV

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

104_17    

(20.03.17)

zmena ŠP  

aplikovaná mechanika
5.1.7. aplikovaná 

mechanika
3. externá 5 PhD. 

slovenský 

dobiehajúci, ID 

12781

STU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

106_17    

(20.03.17)

zmena ŠP  

aplikovaná mechanika
5.1.7. aplikovaná 

mechanika
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

129_17    

(07.04.17) 

zmena ŠP 

energetické stroje a 

zariadenia 

5.2.6. energetické stroje 

a zariadenia 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

 slovenský a

 anglický
STU SjF

Akceptuje zmenu 

navrhnutú vysokou 

školou

7



Príloha k uzneseniu č. 101.6.1a,b/ZŠP

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                    

101. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami 

(§  83 ods. 12 zákona o VŠ)
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