
Príloha k uzneseniu 104.6.1

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)

14_18   

(12.01.18)  

správa ČO

dizajn 2.2.6. dizajn 1. denná 4 Bc. 
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

16_18   

(12.01.18)  

správa ČO

architektonická 

tvorba 

2.2.7. architektonická 

tvorba 
1. denná 4 Bc. 

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
VŠVU 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

14_18   

(12.01.18)  

správa ČO

dizajn 2.2.6. dizajn 2. denná 2 Mgr. art.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

16_18   

(12.01.18)  

správa ČO

architektonická 

tvorba 

2.2.7. architektonická 

tvorba 
2. denná 2 Mgr. art.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
VŠVU 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

545_17   

(27.12.17)  

správa ČO

psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

546_17   

(27.12.17)  

správa ČO

agroekológia
6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk SPU FAPZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

547_17   

(27.12.17)  

správa ČO

genetické 

technológie v 

agrobiológii

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk SPU FAPZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

455_17   

(24.11.17)  

správa ČO

diskrétna 

matematika 

9.1.6. diskrétna 

matematika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
UPJŠ PriF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 104. zasadnutí - študijné programy
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Príloha k uzneseniu 104.6.1

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)

454_17   

(24.11.17)  

správa ČO

všeobecná ekológia 

a ekológia jedinca a 

populácií

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský

2.anglický
UPJŠ PriF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

460_17   

(24.11.17)  

správa ČO

manažment 3.3.15. manažment 3. denná 3 PhD.
1.slovenský

2.anglický
UK FM

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

460_17   

(24.11.17)  

správa ČO

podnikový 

manažment 

3.3.22. podnikový 

manažment
3 denná 3 PhD.

1.slovenský

2.anglický
UK FM

rokovanie prerušené do 105. 

ZAK

14_18   

(10.1.18) 

správa ČO

dizajn 2.2.6. dizajn 3. denná 3 ArtD.
slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

16_18   

(12.1.18) 

správa ČO

architektonická 

tvorba

2.2.7. architektonická 

tvorba
3. denná 3 ArtD.

slovenský a 

anglický
VŠVU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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