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83_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TnUAD FZ

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

525_17   

(20.12.17)  

zmena ŠP

telekomunikácie 5.2.15. telekomunikácie 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický STU FEI

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
533_17   

(21.12.17)  

zmena ŠP

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

2. anglický
TUKE FEI

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
22_18   

(12.01.18)  

zmena ŠP

manažment výroby 
5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FVT

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3)

535_17   

(21.12.17)  

zmena ŠP

vzťahy s médiami
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1. denná 3 Bc. anglický  UCM FMK

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
428_17   

(09.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo talianskeho 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. 
taliansky a 

slovenský
UKF FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
428_17   

(09.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo talianskeho 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. 
taliansky a 

slovenský
UKF FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
434_17   

(14.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

anglický
TTU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
452_17   

(20.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. 
anglický a 

slovenský jazyk 
TTU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
453_17   

(20.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
anglický a 

slovenský jazyk 
TTU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
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466_17   

(27.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.

1. anglický jazyk

2. slovenský a 

maďarský jazyk

UJS PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)
466_17   

(27.11.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. 

1. anglický jazyk

2. slovenský a 

maďarský jazyk

UJS PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

564_17   

(27.12.17)  

zmena ŠP

medzinárodné vzťahy 

(2014)

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický

UMB FPVaMV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)

564_17   

(27.12.17)  

zmena ŠP

medzinárodné vzťahy 

(2014)

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický

UMB FPVaMV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
95_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

technológia stavieb 5.2.8. stavebníctvo 2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)
92_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

technické zariadenia 

budov 

5.1.4. pozemné stavby
2. denná 2 Ing. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)
90_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

technológie a 

manažérstvo stavieb 
5.2.8. stavebníctvo 1. denná 3 Bc. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)
91_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

vodné stavby a vodné 

hospodárstvo 

5.1.6. vodné stavby

6.4.1. vodné 

hospodárstvo 

1. denná 3 Bc. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1)
93_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

krajinárstvo a krajinné 

plánovanie 
6.1.11. krajinárstvo 2. denná 2 Ing. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

120_18   

(20.02.18)

zmena ŠP

molekulárna biológia 
4.2.3. molekulárna 

biológia 
3. denná  4 PhD. slovenský

Ústav 

molekulárnej 

biológie SAV + 

UK PriF

akceptovala zmenu 

navrhnutú 

nevysokoškolskou 

inštitúciou (kritérium KEX-

A2)
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121_18   

(21.02.18)

zmena ŠP

mikrobiológia 4.2.7. mikrobiológia 3. denná 4 PhD. slovenský

Ústav 

molekulárnej 

biológie SAV + 

UK PriF

akceptovala zmenu 

navrhnutú 

nevysokoškolskou 

inštitúciou (kritérium KEX-

A2)

138_18   

(27.02.18)

zmena  ŠP

krajinárstvo a krajinné 

plánovanie 
6.1.11. krajinárstvo 1. denná 3 Bc. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

57_18   

(22.01.18)  

zmena ŠP

biofyzika 4.1.12. biofyzika 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD

1. slovenský

2. anglický
Centrum biovied 

SAV + UPJŠ PriF

akceptovala zmenu 

navrhnutú 

nevysokoškolskou 

inštitúciou (kritérium KEX-

A1 až KEX-A3)

564_17   

(27.12.17) 

zmena ŠP

 medzinárodné vzťahy
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1.slovenský a 

anglický 2.anglický
UMB FPVaMV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
565_17   

(27.12.17) 

zmena 

HVK

3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
 doc., prof. UMB FPVaMV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

449_17   

(20.11.17)  

zmena ŠP

európske kultúrne  

štúdiá

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
3. denná 3 PhD. 

slovenský a 

anglický a 

francúzsky a 

nemecký a ruský

UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

449_17   

(20.11.17)  

zmena ŠP

európske kultúrne  

štúdiá (2014)

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
3. externá 4 PhD. 

slovenský a 

anglický a 

francúzsky a 

nemecký a ruský

UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

566_17   

(27.12.17) 

zmena 

HVK

2.1.13.katolícka 

teológia
 doc., prof.  UK RCBF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)
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450_17   

(16.11.17)  

zmena ŠP

teória biologického 

vzdelávania

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TTU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
451_17   

(16.11.17)  

zmena ŠO

1.1.10. odborová 

didaktika 
 doc., prof. TTU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)
45_18   

(17.01.18)

zmena ŠP  

riadenie priemyselnej 

výroby
5.2.52. priemyselné 

inžnierstvo
3. denná 3 PhD. slovenský TUKE FVT

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
52_18   

(18.01.18)  

zmena 

HVK

5.2.49. procesná 

technika
 doc., prof. TUKE FVT

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

53_18   

(18.01.18)  

zmena 

HVK

5.2.52. priemyselné 

inžnierstvo
 doc., prof. TUKE FVT

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

54_18   

(18.01.18)  

zmena 

HVK

5.2.51. výrobné 

technológie 
 doc., prof. TUKE FVT

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

528_17   

(21.12.17) 

zmena ŠP

konštrukcie a procesy 

výroby drevárskych 

výrobkov

5.2.45. konštrukcie a 

procesy výroby 

drevárskych výrobkov

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TUZ  DF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
529_17   

(21.12.17) 

zmena ŠP

protipožiarna ochrana a 

bezpečnosť
8.3.6. záchranné služby 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TUZ DF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

99_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

teória a technika 

prostredia budov 

5.1.4. pozemné stavby
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
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100_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

krajinárstvo 6.1.11. krajinárstvo 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritériumKSP-A3, KSP-

A6)
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