
 príloha k k uzneseniu č. 103.7.1ab

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor    (číslo 

a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 
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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                    

10_17    

(23.01.17) 

zmena ŠP 

liečebná pedagogika 
1.1.7. liečebná 

pedagogika 
1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

22_17    

(30.01.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo pedagogiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PdF

Neakceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou. Nový garant má 

nedostačnú publlikačnú činnosť a 

grantovú úspešnosť. AK bude 

iniciovať akreditáciu príslušnej 

činnosti. 

22_17    

(30.01.17) 

zmena ŠP 

sociálna pedagogika a 

vychovávateľstvo
1.1.4. pedagogika 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PdF

Neakceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou. Nový garant má 

nedostačnú publlikačnú činnosť a 

grantovú úspešnosť. AK bude 

iniciovať akreditáciu príslušnej 

činnosti. 

22_17    

(30.01.17) 

zmena ŠP 

učiteľstvo pedagogiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UK PdF

Neakceptuje zmenu navrhnutú 

vysokou školou. Nový garant má 

nedostačnú publlikačnú činnosť a 

grantovú úspešnosť. AK bude 

iniciovať akreditáciu príslušnej 

činnosti. 

121_17    

(29.03.17)

zmena ŠP

špeciálna pedagogika 
1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský jazyk a 

český jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

121_17    

(29.03.17)

zmena ŠP

špeciálna pedagogika 
1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský jazyk a 

český jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

121_17    

(29.03.17)

zmena ŠP

špeciálna pedagogika 

(konverzný)

1.1.6. špeciálna 

pedagogika 
2.

denná aj 

externá
3/4 Mgr. 

slovenský jazyk a 

český jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

276_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

inteligentné systémy 9.2.7. kybernetika 1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

103. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)
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Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

266_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

266_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie 

1.1.5. predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

269_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

matematika 9.1.1. matematika 1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

anglický 
UMB FPV 

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

 história - aplikovaná 

etika 

2.1.7. história

2.1.5. etika
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

 história - britské a 

americké štúdiá

2.1.7. história

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúra 

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF
Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

história - filozofia 
2.1.7. história

2.1.1. filozofia 
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

história - geograrfia 
2.1.7. história

4.1.35. geografia
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

história - nemecký 

jazyk a literatúra 

2.1.7. história

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúra 

1. denná 3 Bc. 
1.slovenský

2.nemecký
UPJŠ FF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

história - psychológia
2.1.7. história

3.1.9. psychológia
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

história - slovenský 

jazyk a literatúra 

2.1.7. história

2.1.27. slovenský jazyk 

a literatúra

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF
Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.
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Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

385_17   

(12.10.17)

zmena ŠP  

trénerstvo a učiteľstvo 

telesnej výchovy

8.1.2. šport (hlavný)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov 

(vedľajší)

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FTVŠ
Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

314_17    

(24.07.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie 

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský KU PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

315_17    

(24.07.17)  

zmena ŠP

predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský KU PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

latinský jazyk a 

literatúra - história

2.1.31.klasické jazyky 

2.1.7. história
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

267_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

267_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

382_17   

(9.10.17)

zmena ŠP  

geografia a aplikovaná 

geoinformatika 
4.1.35. geografia 1. denná 3 Bc.

1. slovenský             

2. anglický
PU FHPV Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

89_17    

(07.03.17)

zmena ŠP

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry 

(konverzný)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF 
Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo histórie  

(v kombinácii)  

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UPJŠ FF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.
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267_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

267_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

397_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

priemyselné 

manažérstvo

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

398_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

personálna práca v 

priemyselnom podniku 

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

399_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

počítačová podpora 

výrobných technológií

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

400_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

výrobné technológie
5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

401_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

výrobné technológie a 

výrobný manažment

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. slovenský STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

402_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

výrobné zariadenia a 

systémy

5.2.50. výrobná 

technika
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

208_17    

(29.05.17) 

zmena ŠP 

anglický jazyk a kultúra

 (v kombinácii) 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
1. denná 3 Bc.

anglický a 

slovenský jazyk
UK FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

208_17    

(29.05.17) 

zmena ŠP 

anglický jazyk a kultúra

 (v kombinácii) 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr. 

anglický a 

slovenský jazyk
UK FF 

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

392_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

integrovaná 

bezpečnosť

8.3.5. bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri 

práci

1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.
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Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

395_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

kvalita produkcie
5.2.57. kvalita 

produkcie
1. denná 3 Bc.

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
STU MtF Rokovanie prerušené do 104. ZAK.

386_17   

(12.10.17)

zmena ŠP  

učiteľstvo biológie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

maďarský
UJS PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

387_17   

(12.10.17)

zmena ŠP 

učiteľstvo biológie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

maďarský
UJS PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

308_17    

(20.07.17) 

zmeny ŠP 

anglický jazyk a kultúra

v odbornej komunkácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

anglický a 

slovenský jazyk
UCM FF

Rektor vzal späť žiadosť v súlade s § 

83 ods. 17 zákona o VŠ

308_17    

(20.07.17) 

zmeny ŠP 

anglický jazyk a kultúra

v odbornej komunkácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1.anglický  jazyk

2. slovenský jazyk
UCM FF

Rektor vzal späť žiadosť v súlade s § 

83 ods. 17 zákona o VŠ

368_17   

(14.09.17)  

zmena ŠP

interkultúrne a 

medzináboženské 

kompetencie a 

mediácia 

2.1.16. religionistika 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

 slovenský a 

anglický
ŽU FHV

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou.

277_17    

(12.07.17)

zmena ŠP  

informatika 9.2.1. informatika 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

Rektor vzal späť žiadosť v súlade s § 

83 ods. 17 zákona o VŠ

266_17    

(10.07.17)

zmena ŠP  

predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

1.1.5. predškolská a  

elementárna 

pedagogika 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UK PdF

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou

242_17    

(27.06.17)

zmena 

HVK  

1.1.10. odborová 

didaktika 
 doc., prof. UK PdF 

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou

420_17   

(3.11.17)  

zmena ŠP

pediatria 7.1.10. pediatria 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF 

Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou
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Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

419_17   

(3.11.17)  

zmena 

HVK

7.1.10. pediatria  doc., prof. UK LF
Akceptuje zmenu navrhnutú vysokou 

školou
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