
Príloha k uzneseniu 105.2.1/a-c

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 105. 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)

34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

manažment 3.3.15. manažment 1. externá 4 Bc. slovenský ŽU FRI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

467_17   

(29.11.17)  

nový ŠP

aplikovaná 

elektrotechnika 
5.2.9. elektrotechnika 1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

468_17   

(29.11.17)  

nový ŠP

inteligentná 

elektronika 

5.2.13. elektronika 

(hlavný)

9. 2. 9. aplikovaná 

informatika (vedľajší)

1. denná 3 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

356_17    

(16.08.17)  

nový ŠP

mediamatika
3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FSEV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A2 a KSP-A4 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora UK k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky akceptovala v 

prípade vyhodnotenia plnenia kritéria 

KSP-A1 a KSP-B5.

473_17   

(07.12.17)  

nový ŠP

šport a výživa

8.1.2. šport (hlavný ŠO)

7.4.10. fyziologická a 

klinická výživa (vedľajší 

ŠO)

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

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

rektora UPJŠ k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky akceptovala v 

prípade vyhodnotenia plnenia kritéria 

KSP-A1.
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

35_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

 Manufacturing 

Management

5.2.51. výrobné 

technológie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

35_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

manažment výroby 
5.2.51. výrobné 

technológie 
1. externá 4 Bc.

slovenský
TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

36_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

obnoviteľné zdroje 

energie
5.2.49. procesná technika 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

37_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

progresívne 

technológie

5.2.51. výrobné 

technológie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

38_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

priemyselný 

manažment

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

39_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

Computer Aided 

Manufacturing 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

39_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

počítačová podpora 

výrobných 

technológií

5.2.51. výrobné 

technológie 
1. externá 4 Bc.

 slovenský
TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

42_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

technológie 

automobilovej 

výroby

5.2.51. výrobné 

technológie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

42_18   

(17.01.18)  

existujúci 

ŠP

Automotive 

Production 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

40_18   

(17.01.18)  

nový ŠP

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
425_17   

(07.11.17)  

existujúci 

ŠP

regionálny cestovný 

ruch 
8.1.1. cestovný ruch 1. denná 3 Bc. 

1. slovenský a 

anglický

2. slovenský a 

maďarský

UKF FSŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

426_17   

(07.11.17)  

nový ŠP

 politológia 3.1.6. politológia 1. externá 4 Bc. slovenský TTU FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

439_17   

(15.11.17)  

nový ŠP

manažérstvo 

prevádzky 

dopravnej a  

energetickej 

techniky 

5.2.2. údržba strojov a 

zariadení
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ FEVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

445_17   

(20.11.17)  

nový ŠP

románsky jazyk pre 

preklad v 

hospodárskej praxi

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 
1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

francúzsky a 

španielsky a 

taliansky 

UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

446_17   

(20.11.17)  

nový ŠP

prekladateľsko-

tlmočnícke štúdiá (v 

kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 
1. denná 3 Bc. slovenský UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

507_17   

(18.12.17)  

nový ŠP

automatizácia, 

informatizácia a 

manažment v 

chémii a 

potravinárstve 

(konverzný) 

5.2.14. automatizácia 

(hlavný)

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo (vedľajší)

1. denná 4 Bc. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický

STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

509_17   

(18.12.17)  

nový ŠP

chemické 

inžinierstvo 

(konverzný)

5.2.17. chemické 

inžinierstvo 
1. denná 4 Bc. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický

STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
508_17   

(18.12.17)  

nový ŠP

biotechnológia

(konverzný)
5.2.25. biotechnológie 1. denná 4 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
510_17   

(18.12.17)  

nový ŠP

potraviny, výživa, 

kozmetika 

(konverzný)

5.2.24. potravinárstvo 1. denná 4 Bc. 
1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

aplikované sieťové 

inžinierstvo
9.2.6. informačné systémy 2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

aplikované sieťové 

inžinierstvo

(konverzný)

9.2.6. informačné systémy 2. denná 3 Ing. 
slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

inteligentné 

informačné systémy 
9.2.6. informačné systémy 2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

inteligentné 

informačné systémy 

(konverzný)

9.2.6. informačné systémy 2. denná 3 Ing. 
slovenský a 

anglický jazyk
ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

25_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

tvárnenie 

materiálov 
5.2.26. materiály 2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

27_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

hutníctvo 5.2.39. hutníctvo 2. 
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/a-c

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 
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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)

26_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

tepelná technika a 

plynárenstvo
5.2.39. hutníctvo 2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FMMR

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

informačný 

manažment
3.3.15. manažment 2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

34_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

informačný 

manažment

(konverzný)

3.3.15. manažment 2.
denná aj 

externá
3/4 Ing. slovenský ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

514_17   

(19.12.17)  

existujúci 

ŠP

regionálny rozvoj a 

politiky Európskej 

únie

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. slovenský a 

anglický jazyk

SPU FEŠRR
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

515_17   

(19.12.17)  

existujúci 

ŠP

rozvoj vidieka a 

vidieckeho turizmu

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. slovenský a 

anglický jazyk

SPU FEŠRR

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky (§ 83 

ods. 8 zákona) nízka miera 

plnenia kritéria KSP-A6; (pozri 

HS)
484_17   

(08.12.17)  

existujúci 

ŠP

ekonomika 

verejného sektora 

3.3.23. verejná 

ekonomika a služby
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

485_17   

(08.12.17)  

existujúci 

ŠP

ekonomika a 

riadenie cestovného 

ruchu (2014)

8.1.1. cestovný ruch 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk
UMB EkF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_18   

(01.02.18)

existujúci 

ŠP  

manažment 

drevárskej a 

nábytkárskej výroby 

5.2.42. drevárstvo 2. 
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ DreF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/a-c

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 
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štúdia 

(denná, 
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denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 
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Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

76_18   

(01.02.18)

existujúci 

ŠP  

Production and 

Utilisation of Wood 

Products

5.2.42. drevárstvo 2. denná 2 Ing. anglický TUZ DreF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_18   

(01.02.18)

existujúci 

ŠP  

tvorba a 

konštrukcia nábytku
5.2.42. drevárstvo 2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ DreF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_18   

(01.02.18)

existujúci 

ŠP  

drevené stavby 

5.2.45. konštrukcie a 

procesy výroby 

drevárskych výrobkov

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ DreF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

366_17   

(08.09.17)  

existujúci 

ŠP

dopravná logistika 

podniku
8.5.1. logistika 2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE FBERG

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

438_17   

(15.11.17)  

nový ŠP

inžinierstvo 

dopravnej a 

energetickej 

techniky 

5.2.2. údržba strojov a 

zariadení
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ FEVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

552_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

automobilové 

dopravné systémy

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský SPU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

553_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

obchodovanie a 

podnikanie s 

technikou

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský SPU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
554_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

poľnohospodárska 

technika (2014)

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský SPU TF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/a-c

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)
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druhý, 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

555_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

technika pre 

biosystémy (2014)

5.2.46. poľnohospodárska 

a lesnícka technika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský SPU TF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

556_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

(2014)

5.2.50. výrobná technika 2. denná 2 Ing. slovenský SPU TF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

557_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

kvalita a 

bezpečnosť vo 

výrobných 

technológiách 

(2014)

5.2.51. výrobné 

technológie
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský SPU TF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

28_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

technológie 

automobilovej 

výroby

5.2.51. výrobné 

technológie 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

28_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

Automotive 

Production 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie 
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

29_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

počítačová podpora 

výrobných 

technológií

5.2.51. výrobné 

technológie 
2. externá 3 Ing. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

29_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

Computer Aided 

Manufacturing 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

30_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

progresívne 

technológie

5.2.51. výrobné 

technológie 
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

31_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

obnoviteľné zdroje 

energie
5.2.49. procesná technika 2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

32_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

manažment výroby
5.2.51. výrobné 

technológie 
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský
TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

32_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

Manufacturing 

Management 

5.2.51. výrobné 

technológie 
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

anglický
TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

41_18   

(17.01.18)  

nový ŠP

priemyselný 

manažment

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
2. 

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

469_17   

(29.11.17)  

nový ŠP

inteligentná 

elektronika 

5.2.13. elektronika 

(hlavný)

9. 2. 9. aplikovaná 

informatika (vedľajší)

2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

102_18   

(13.02.18)

existujúci 

ŠP

civil engineering 5.2.8. stavebníctvo 2. denná 2 Ing. 

1. anglický

2. anglický  a 

slovenský jazyk

STU SvF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

62_18   

(23.01.18)  

existujúci  

ŠP

adaptívne lesníctvo 6.2.1. lesníctvo 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ LesF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

62_18   

(23.01.18)  

existujúci  

ŠP

lesnícke 

technológie

6.2.7. lesnícke 

technológie
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ LesF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

62_18   

(23.01.18)  

existujúci  

ŠP

lesníctvo a 

manažment zveri
6.2.1. lesníctvo 2. denná 2 Ing. anglický TUZ LesF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

556_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

riadiace systémy vo 

výrobnej technike 

(2014)

5.2.50. výrobná technika 2. externá 3 Ing. slovenský SPU TF
rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ)

505_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

manažment 

medzinárodného 

obchodu

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk
EU OF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

505_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

personálny 

manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku 
2. denná 2 Ing. slovenský EU FPM

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

505_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

informačný 

manažment

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

505_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

účtovníctvo a 

finančný 

manažment

3.3.12. účtovníctvo

3.3.13. finančný 

manažment

2. denná 2 Ing. slovenský EU FHI 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

505_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

medzinárodný 

finančný 

manažment

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii

3.3.12. účtovníctvo
2. denná 2 Ing. nemecký EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

520_17   

(20.12.17)  

existujúci 

ŠP

robotika a 

kybernetika 
9.2.7. kybernetika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický STU FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

521_17   

(20.12.17)  

existujúci 

ŠP

aplikovaná 

mechatronika a 

elektromobilita

5.2.16.  mechatronika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický STU FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

568_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

multimediálne 

informačné a 

komunikačné 

technológie 

5.2.15. telekomunikácie 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

STU FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

519_17   

(20.12.17)  

existujúci 

ŠP

aplikovaná 

elektrotechnika 

5.2.53. meranie (hlavný)

5.2.9. elektrotechnika 

(vedľajší)

2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický STU FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

2_18   

(03.01.18) 

existujúci 

ŠP 

environmentálna 

výrobná technika
5.2.50. výrobná technika 2. denná 2 Ing. slovenský STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

2_18   

(03.01.18) 

nový ŠP 

environmentálna 

výrobná technika
5.2.50. výrobná technika 2. denná 2 Ing. anglický STU SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
3_18   

(03.01.18) 

existujúci 

ŠP 

automobily a 

mobilné pracovné 

stroje  

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

STU SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

4_18   

(03.01.18) 

existujúci 

ŠP 

energetické stroje a 

zariadenia 

5.2.6. energetické stroje a 

zariadenia 
2. denná 2 Ing. slovenský STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

503_17   

(13.12.17)  

existujúci 

ŠP

fyzikálne 

inžinierstvo 

progresívnych 

materiálov 

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. slovenský PU FHPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

522_17   

(20.12.17)  

existujúci 

ŠP

elektronika a 

fotonika 
5.2.13. elektronika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

523_17   

(20.12.17)  

existujúci 

ŠP

elekroenergetika 5.2.9. elektrotechnika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický STU FEI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

524_17   

(20.12.17)  

existujúci 

ŠP

jadrové a fyzikálne 

inžinierstvo 

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

511_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

technická chémia 

4.1.14. chémia (hlavný)

5.2.18. chemické 

technológie (vedľajší)

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

512_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

biochémia a 

biomedicínske 

technológie

5.2.25. biotechnológie 

(hlavný)

4.1.14. chémia (vedľajší)

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

513_17   

(18.12.17)  

existujúci 

ŠP

výživa a hodnotenie 

kvality potravín
5.2.24. potravinárstvo 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

447_17   

(20.11.17)  

nový ŠP

taliansky jazyk a 

kultúra (v 

kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

taliansky 
UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/a-c

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)
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štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 
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Akad. 
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uskutočňovania
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uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

448_17   

(20.11.17)  

nový ŠP

filozofické štúdiá 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

český a poľský 

a anglický

UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

424_17   

(07.11.17)  

nový ŠP

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

8.1.1. cestovný ruch 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský

2. slovenský a 

maďarský

UKF FSŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
416_17   

(30.10.17)  

nový ŠP

politológia 3.1.6. politológia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský TTU FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

427_17   

(09.11.17)  

existujúci 

ŠP

digitálna 

marketingová 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

412_17   

(23.10.17)  

nový ŠP

interkultúrne a 

medzináboženské 

kompetencie a 

mediácia 

(Inter-cultural and 

inter-religious 

competence and 

mediation)

2.1.16. religionistika 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský jazyk 

a anglický jazyk 
ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-B1, KSP-B5 a KSP-B11 

(pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektorky ŽU k hodnotiacej správe a 

zaslané pripomienky akceptovala v 

prípade vyhodnotenia plnenia kritérií 

KSP-A1, KSP-A4 a KSP-B3.

435_17   

(14.11.17)  

nový ŠP

učiteľstvo 

odborných 

zdravotníckych 

predmetov 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej príprava

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský TTU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, KSP-A3 a KSP-B2 

(pozri HS);  
Rektor TTU nepredložil vyjadrenie k 

HS, predložil list s požiadavkou na 

späť vzatie žiadosti, čo AK 

neakceptovala, lebo v liste nie je 

uvedená skutočnosť, ktorá by tento 

úkon umožňovala.
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/a-c
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

436_17   

(14.11.17)  

nový ŠP

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

anglický
TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

465_17   

(27.11.17)  

nový ŠP

aplikovaná chémia 

a forenzná prax 

4.1.14. chémia (hlavný)

3.4.1. právo (vedľajší)
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UMB FPV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP) AK sa 

oboznámila s vyjadrením rektora UMB 

k hodnotiacej správe a zaslané 

pripomienky akceptovala; pozri HS.

576_17   

(27.12.17)  

existujúci  

ŠP

masmediálne štúdiá
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2. externá 3 Mgr. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

495_17   

(11.12.17)  

existujúci 

ŠP

britské a americké 

štúdiá

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 
2. externá 3 Mgr. anglický UPJŠ FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

59_18   

(23.01.18)  

existujúci 

ŠP

medzinárodné 

vzťahy (2014)

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
2. denná 2 Mgr. anglický UMB FPVaMV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

60_18   

(23.01.18)  

existujúci 

ŠP

bezpečnostné 

štúdiá (2014)

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1.slovenský a 

anglický

2.anglický

UMB FPVaMV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

43_18   

(17.01.18)  

nový ŠP

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 105.2.1/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)

475_17   

(04.12.17)  

existujúci 

ŠP

skladba a 

dirigovanie 
2.2.3. hudobné umenie 2. denná 2 Mgr. art.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

3. nemecký 

VŠMU HTF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

559_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

kompozícia 2.2.3. hudobné umenie 2. denná 2 Mgr.art. slovenský AU FMU
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

560_17   

(27.12.17)  

existujúci 

ŠP

interpretačné 

umenie
2.2.3. hudobné umenie 2. denná 2 Mgr.art. slovenský AU FMU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

417_17   

(30.10.17)  

nový ŠP

systematická 

filozofia 

2.1.2. systematická 

filozofia
3. externá 4 PhD. slovenský TTU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

425_17   

(07.11.17)  

existujúci 

ŠP

stredoeurópske 

areálové štúdiá

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský a 

český a poľský 

a maďarský a 

anglický a 

nemecký

2. maďarský a 

slovenský a 

český a poľský 

a anglický a 

nemecký 

UKF FSŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

470_17   

(29.11.17)  

nový ŠP

inteligentná 

elektronika

5.2.13. elektronika   9.2.9. 

aplikovaná informatika
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský

2.anglický
TUKE FEI 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

486_17   

(08.12.17)  

nový ŠP

didaktika hudby 
1.1.10. odborová 

didaktika 
3. denná 3 PhD. slovenský KU PdF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
23_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

výrobné technológie
5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

23_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

Manufacturing 

Technologies

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

24_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

počítačová podpora 

výrobných 

technológií

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3.  externá 4 PhD. slovenský jazyk TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

24_18   

(12.01.18)  

existujúci 

ŠP

Computer Aided 

Manufacturing 

Technologies

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

46_18   

(17.01.18)

existujúci 

ŠP  

riadenie 

priemyselnej výroby
5.2.52. priemyselné 

inžnierstvo
3. externá 4 PhD. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

46_18   

(17.01.18)

existujúci 

ŠP  

Industrial 

Manufacturing 

Management

5.2.52. priemyselné 

inžnierstvo
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

47_18   

(17.01.18)

nový ŠP  

Process 

Engineering
5.2.49. procesná technika 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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48_18   

(17.01.18)

existujúci 

ŠP  

procesná technika 5.2.49. procesná technika 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona)

49_18   

(17.01.18)

existujúci 

ŠP  

navrhovanie 

technických 

systémov

5.2.50. výrobná technika 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri HS)
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