
Príloha k uzneseniu 103.6.1/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)

223_17    

(13.06.17)

správa ČO  

učiteľstvo 

matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský PU FHPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

345_17    

(10.08.17)  

správa ČO

socha, objekt, 

inštalácia

2.2.1. výtvarné 

umenie 
1. denná 4 Bc. 

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

346_17    

(10.08.17)  

správa ČO

reštaurátorská 

tvorba
2.2.8. reštaurovanie 1. denná 4 Bc. 

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

347_17    

(10.08.17)  

správa ČO

grafika a iné médiá
2.2.1. výtvarné 

umenie 
1. denná 4 Bc. 

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

360_17   

(28.08.17)

správa ČO  

technika ochrany 

životného 

prostredia 

5.2.49. procesná 

technika
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

375_17   

(22.09.17)  

správa ČO

učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A3 (pozri 

stanovisko)

223_17    

(13.06.17)

správa ČO  

učiteľstvo 

matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský PU FHPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

379_17   

(2.10.17)  

správa ČO

pedológia 4.1.23. geológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Stanoviská predložené na 103. zasadnutie AK - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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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)

144_17    

(24.04.17) 

správa PP 

medzinárodné 

vzťahy

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický 

2. anglický 

VŠDan 

FVPaVS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

345_17    

(10.08.17)  

správa ČO

socha, objekt, 

inštalácia

2.2.1. výtvarné 

umenie 
2. denná 2 Mgr. art.

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

346_17    

(10.08.17)  

správa ČO

reštaurátorská 

tvorba
2.2.8. reštaurovanie 2. denná 2 Mgr. art.

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

347_17    

(10.08.17)  

správa ČO

grafika a iné médiá
2.2.1. výtvarné 

umenie 
2. denná 2 Mgr. art.

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

360_17   

(28.08.17)

správa ČO  

technika ochrany 

životného 

prostredia 

5.2.49. procesná 

technika
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

379_17   

(2.10.17)  

správa ČO

pedológia 4.1.34. pedológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

388_17   

(12.10.17)

správa ČO 

regionálna 

geografia a 

regionálny rozvoj

4.1.38. regionálna 

geografia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský, ID 

3952/    

slovenský, ID 

12999

PU FHPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

222_17   

(13.6.17)

správa ČO 

ekonomika a 

manažment 

medzinárodného 

podnikania

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
3. denná 3 PhD.

1. anglický jazyk

2. slovenský 

jazyk

PEVŠ FEP  

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), VŠ neprijala 

dostatočné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov 

(pozri stanovisko)

346_17    

(10.08.17)  

správa ČO

reštaurátorská 

tvorba
2.2.8. reštaurovania 3. denná 3 ArtD. 

slovenský a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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