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Vyjadrenie AK                    

382_17   

(9.10.17)

zmena ŠP  

geografia a aplikovaná 

geoinformatika 
4.1.35. geografia 1. denná 3 Bc. PU FHPV

1. slovenský             

2. anglický

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1)

397_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

priemyselné 

manažérstvo

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc. STU MtF

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

398_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

personálna práca v 

priemyselnom podniku 

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc. STU MtF

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

399_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

počítačová podpora 

výrobných technológií

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. STU MtF

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

400_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

výrobné technológie
5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. STU MtF

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

401_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

výrobné technológie a 

výrobný manažment

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. STU MtF slovenský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

402_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

výrobné zariadenia a 

systémy

5.2.50. výrobná 

technika
1. denná 3 Bc. STU MtF

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

392_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

integrovaná 

bezpečnosť

8.3.5. bezpečnosť a 

ochrana zdravia pri 

práci

1. denná 3 Bc. STU MtF
slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

104. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)
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395_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

kvalita produkcie
5.2.57. kvalita 

produkcie
1. denná 3 Bc. STU MtF

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

394_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

materiálové inžinierstvo 5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. STU MtF
slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou len 

pre prvý rok štúdia (kritérium 

KSP-A2)

393_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

aplikovaná informatika 

a automatizácia v 

priemysle

5.2.14.automatizácia     

9.2.9.  aplikovaná 

informatika

1. denná 3 Bc. STU MtF
slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2); návrh na 

iniciáciu akreditácie ŠP

396_17   

(13.10.17)

zmena ŠP 

mechatronika v 

technologických 

zariadeniach

5.2.16. mechatronika 1. denná 3 Bc. STU MtF
slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2); návrh na 

iniciáciu akreditácie ŠP

371_17   

(18.09.17)  

zmena ŠP

biotechnológie 5.2.25. biotechnológie 1. denná 3 Bc. UCM FPV slovenský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

371_17   

(18.09.17)  

zmena ŠP

biotechnológie 5.2.25. biotechnológie 2. denná 2 Mgr. UCM FPV slovenský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

332_17    

(3.08.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo histórie  

(v kombinácii)  

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. UPJŠ FF slovenský

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium KSP-A6); návrh na 

iniciáciu akreditácie ŠP

480_17   

(08.12.17)  

zmena ŠP

 psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. UCM FF slovenský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

407_17   

(18.10.17)  

zmena ŠP

sociálna a pracovná 

psychológia
3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. UK FSEV 

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
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409_17   

(19.10.17)  

zmena ŠP

sociálna antropológia 
3.1.15. sociálna 

antropológia 
2. denná 2 Mgr. UK FSEV 

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium KSP-A6)

480_17   

(08.12.17)  

zmena ŠP

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

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

567_17   

(27.12.17)  

zmena ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Ing. STU FEI

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1, KSP -B2)

533_17   

(21.12.17)  

zmena ŠP

 informatika 9.2.1. informatika 2. denná 2 Ing. TUKE FEI
1. slovenský

2. anglický

rokovanie prerušené do 105. 

ZAK

357_17    

(16.08.17)  

zmena ŠP

všeobecné lekárstvo
7.1.1. všeobecné 

lekárstvo

spojený

 1. a 

2.stupeň

denná 6 MUDr. UK JLF
anglický jazyk,

 ID 106077

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium KSP-A2);  návrh na 

iniciáciu akreditácie ŠP

517_17   

(19.12.17) 

zmena ŠP

teória a dejiny štátu a 

práva

3.4.2. teória a dejiny 

štátu a práva
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD. UK PraF

1.slovenský 

2.anglický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. ruský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KSP-A6)

517_17   

(19.12.17) 

zmena 

HVK

3.4.2. teória a dejiny 

štátu a práva
 doc., prof. UK PraF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KHKV-A5)

440_17   

(15.11.17)  

zmena ŠP

sanácia 

environmentálnych 

záťaží

4.3.3. environmentálny 

manažment
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. UMB FPV 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

407_17   

(18.10.17)  

zmena ŠP

sociálna a pracovná 

psychológia

3.1.13. sociálna 

psychológia a 

psychológia práce 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. UK FSEV 

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KSP-A6)
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407_17   

(18.10.17)  

zmena 

HVK

3.1.13. sociálna 

psychológia a 

psychológia práce 

 doc., prof. UK FSEV 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KHKV-A5)

317_17    

(24.07.17)  

zmena 

HVK

2.1.9. slovenské dejiny  doc., prof. UPJŠ FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KSP-A6)

476_17   

(04.12.17)  

zmena ŠP

história 2.1.9. slovenské dejiny 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. KU FF slovenský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

437_17   

(14.11.17)  

zmena ŠP

farmakológia 7.3.2. farmakológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. UK FaF

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

437_17   

(14.11.17)  

zmena ŠO

7.3.2. farmakológia  doc., prof. UK FaF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KHKV-A5)

437_17   

(14.11.17)  

zmena ŠP

klinická farmácia
7.1.26. klinická 

farmácia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. UK FaF

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

437_17   

(14.11.17)  

zmena ŠO

7.1.26. klinická 

farmácia
 doc., prof. UK FaF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KHKV-A5)

526_17   

(20.12.17) 

zmena ŠP

fyzika materiálov

4.1.3. fyzika 

kondenzovaných látok a 

akustika

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. UKF FPV slovenský

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou  

(kritérium  KSP-A6)

383_17   

(9.10.17)

zmena ŠP  

náuka o materiáloch 5.2.26. materiály 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

Ústav 

experimentálnej 

fyziky SAV +  TUKE 

FMMR

slovenský a 

anglický

akceptovala zmenu 

navrhnutú nevysokoškolskou 

inštitúciou  (kritérium  KEX-

A2)
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1_18   

(29.12.17) 

zmena ŠP 

jadrová a subjadrová 

fyzika 

4.1.5. jadrová a 

subjadrová fyzika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

Fyzikálny ústav 

SAV + UK FMFI

1. anglický

2. anglický a 

slovenský

neakceptovala zmenu 

navrhnutú nevysokoškolskou 

inštitúciou  (kritérium  KEX-

A2); návrh na iniciáciu 

akreditácie v ŠO podieľať sa 

na uskutočňovaní ŠP s VŠ

5


