
Príloha k uzneseniu 102.2.1/a,b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 102. 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)

173_17    

(12.05.17)  

nový ŠP

filozofia 2.1.1. filozofia 1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TTU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

354_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

automobilová 

výroba 

5.2.51. výrobné 

technológie 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

350_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

strojné inžinierstvo 5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

159_17    

(4.05.17) 

nový ŠP 

biofyzika 4.1.1. fyzika 1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FPV 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A3 a B2 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením rektora 

VŠ k hodnotiacej správe a zaslané 

pripomienky neakceptovala.

147_17    

(26.04.17) 

nový 

spoločný ŠP

rozvoj vidieka
3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a manažnent
1. denná 3,5 Bc. maďarský jazyk

UJS EF + VŠ 

Maďarsko

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

33_17    

(15.02.17) 

nový ŠP 

história - 

archeológia

2.1.7. história

2.1.25. archeológia
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

33_17    

(15.02.17) 

nový ŠP 

etnológia - 

muzeológia

3.1.3. etnológia

2.1.24. muzeológia
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

33_17    

(15.02.17) 

nový ŠP 

politológia - filozofia
3.1.6. politológia

2.1.1. filozofia
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

33_17    

(15.02.17) 

nový ŠP 

sociológia - 

anglistika

3.1.1. sociológia

2.1.29. neslovanké jazyky 

a literatúry

1. denná 3 Bc.

slovenský a 

poľský a 

anglický jazyk

UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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178_17    

(15.05.17)

nový ŠP  

andragogika 1.1.9. andragogika 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk UKF PdF

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 jazyk

PEVŠ FEP 

(vybrané 

predmety aj v 

mestách 

Piešťany, 

Poprad, Košice, 

Banská 

Štiavnica) 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

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

štatutárneho orgánu PEVŠ k 

hodnotiacej správe a zaslané 

pripomienky akceptovala iba v prípade 

vyhodnotenia plnenia kritéria KSP-A4.

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

história a 

aplikovaná história 

v kyberpriestore

2.1.7. história 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

učiteľstvo 

psychológie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3, A6 a B11 (pozri HS);  
AK sa oboznámila so súhlasným 

vyjadrením rektora VŠ k hodnotiacej 

správe.

259_17    

(4.07.17)

nový  ŠP  

ochrana a obnova 

životného 

prostredia 

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský  

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FPV  

(vybrané 

predmety aj v 

Špačinciach)

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

263_17    

(7.07.17)

existujúci ŠP  

systematická 

biológia 
4.2.1. biológia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

297_17    

(14.07.17)

nový ŠP  

aplikovaná ekológia 

a 

environmentalistika 

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UKF FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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271_17    

(12.07.17)

nový ŠP  

bezpečnosť 

životného 

prostredia 

4.3.3. environmentálny 

manažment 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UMB FPV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

180_17    

(15.05.17)

existujúci ŠP

medzinárodná 

ekonomika a rozvoj 

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

SPU FEM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

87_17    

(06.03.17)

nový ŠP  

ľudské zdroje a 

personálny 

manažment 

(Human Resources 

and Personnel 

Management)

3.3.14. ľudské zdroje a 

personálny manažment 
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TnUAD FSEV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

257_17    

(3.07.17)

existujúci ŠP  

fyzikálne 

inžinierstvo 

progresívnych 

materiálov 

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský  

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

254_17    

(3.07.17)

existujúci ŠP  

počítačové siete 
9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský  

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

255_17    

(3.07.17)

existujúci ŠP  

multimediálne 

komunikačné 

technológie 

5.2.15. telekomunikácie 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský  

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

256_17    

(3.07.17)

existujúci ŠP  

inteligentné 

systémy 
9.2.7. kybernetika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský  

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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341_17    

(07.08.17)

existujúci ŠP  

zváranie, spájanie a 

povrchové úpravy

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

342_17    

(07.08.17)

nový ŠP  

digitálne inžinierstvo
5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo 
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

348_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

automobilová 

výroba 

5.2.51. výrobné 

technológie 
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

351_17    

(10.08.17)  

nový ŠP

strojné inžinierstvo 5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

história a 

aplikovaná história 

v kyberpriestore

2.1.7. história 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

25_17    

(01.02.17)

nový ŠP  

učiteľstvo 

psychológie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3, A6, B1 a B11 (pozri 

HS);  
AK sa oboznámila so súhlasným 

vyjadrením rektora VŠ k hodnotiacej 

správe

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 

jazyk

PEVŠ FP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

114_17    

(28.03.17)

reakreditácia  

predškolská 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika 
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. slovenský jazyk TTU PdF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

126_17    

(06.04.17) 

nový ŠP 

predškolská 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika 
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. anglický jazyk TTU PdF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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159_17    

(4.05.17) 

nový ŠP 

biofyzika 4.1.1. fyzika 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FPV 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1 a A3 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením rektora 

VŠ k hodnotiacej správe a zaslané 

pripomienky neakceptovala.

174_17    

(12.05.17)  

nový ŠP

európske 

štúdiá/european 

studies

3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický jazyk
UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

297_17    

(14.07.17)

nový ŠP  

environmentalistika 

v krajinnom 

plánovaní a v praxi

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

178_17    

(15.05.17)

nový ŠP  

andragogika 1.1.9. andragogika 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

225_17    

(19.06.17) 

nový ŠP 

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

226_17    

(19.06.17) 

nový ŠP 

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

(v kombinácii) 

1.1.3. učiteľstvo umelecko-

výchovných a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17  zákona o VŠ)

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

323_17    

(31.07.17)  

nový ŠP

medzinárodné 

právo

3.4.8. medzinárodné 

právo
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP); vysokej 

škole sa odporúča zvýšiť  

publikačnú činnosť s 

medzinárodným dosahom
229_17    

(19.06.17) 

nový ŠP 

materiály 5.2.26. materiály 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický TnUAD FPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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139_17    

(12.04.17) 

nový ŠP 

teória digitálnych 

hier 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UCM FMK

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
118_17    

(30.03.17)

nový ŠP

teória a dramaturgia 

hudby 
2.1.37. muzikológia 3. externá 4 PhD.

1. anglický

2. nemecký
VŠMU HTF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
111_17    

(23.03.17)

nový ŠP  

teória jazykového a 

literárneho 

vzdelávania 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
218_17    

(05.06.17) 

nový ŠP 

hudobná 

interpretácia a 

teória 

2.2.3. hudobné umenie 3.
denná aj 

externá
3/4 ArtD. slovenský HUAJA

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
218_17    

(05.06.17) 

nový ŠP 

hudobná tvorba a 

teória 
2.2.3. hudobné umenie 3.

denná aj 

externá
3/4 ArtD. slovenský HUAJA

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
329_17    

(2.08.17)  

nový ŠP

ekológia lesa 6.2.5. ochrana lesa 3. denná 3 PhD.
slovenský a 

anglický
TUZ LesF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
329_17    

(2.08.17)  

nový ŠP

ekológia lesa 6.2.5. ochrana lesa 3.  externá 4 PhD. slovenský TUZ LesF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
148_17    

(27.04.17) 

nový ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 3. externá 4 PhD. slovenský KU FZ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona); nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS); 
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