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69_18   

(26.01.18)

správa ČO  

počítačová podpora 

materiálového 

inžinierstva 

5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk TnUAD FPT
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

542_17   

(27.12.17)  

správa ČO

 zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 6 MDDr.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UPJŠ LF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

126_18   

(22.02.18)

správa ČO

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 1. denná 3 Bc. slovenský TnUAD FZ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

128_18   

(22.02.18)

správa ČO

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

anglický jazyk
UMB FPV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri stanovisko)

178_18   

(07.03.18)  

správa ČO

sociálna služby a 

poradenstvo 

3.1.16. sociálna 

služby a poradenstvo 
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr.

1. slovenský a 

anglický

2.slovenský a 

nemecký

3. slovenský a 

ruský

ISM 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

103_18   

(13.02.18)

správa  ČO

politológia 3.1.6. politológia 1. denná 3 Bc. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TnUAD
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

103_18   

(13.02.18)

správa  ČO

politológia 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický jazyk
TnUAD

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

456_17   

(24.11.17)  

správa ČO

politológia 3.1.6. politológia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk TTU FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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457_17   

(24.11.17)  

správa ČO

politológia 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

131_18   

(23.02.18)

správa ČO

biomedicínske 

inžinierstvo 

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

ŽU EF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

131_18   

(23.02.18)

správa ČO

biomedicínske 

inžinierstvo 

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

ŽU EF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

457_17   

(24.11.17)  

správa ČO

slovenský jazyk a 

literatúra  

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra  
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

457_17   

(24.11.17)  

správa ČO

slovenský jazyk a 

literatúra  

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra  
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

457_17   

(24.11.17)  

správa ČO

taliansky jazyk a 

kultúra 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
1. denná 3 Bc. 

slovenský jazyk a 

taliansky jazyk
UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

457_17   

(24.11.17)  

správa ČO

taliansky jazyk a 

kultúra 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk a 

taliansky jazyk
UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

458_17   

(24.11.17)  

správa ČO

hungarológia 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 2. denná 2 Mgr. 
maďarský a 

slovenský 
UKF FSŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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458_17   

(24.11.17)  

správa ČO

ugrofínske štúdiá
2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
1. denná 3 Bc. 

maďarský a 

fínsky a estónsky 

a udmurtský a 

anglický a 

nemecký

UKF FSŠ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

459_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo informatiky 

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk TTU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

128_18   

(22.02.18)

správa ČO

učiteľstvo informatiky

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UMB FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

68_18   

(26.01.18)

správa ČO  

učiteľstvo matematiky

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

459_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

nemecký jazyk
TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

459_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

nemecký jazyk
TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

459_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo chémie

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk TTU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

459_17   

(24.11.17)  

správa ČO

učiteľstvo chémie

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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18_18   

(12.01.18)  

správa ČO

učiteľstvo chémie

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

maďarský jazyk
UJS PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

548_17   

(27.12.17)  

správa ČO

učiteľstvo chémie

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

128_18   

(22.02.18)

správa ČO

právo 3.4.1. právo 2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický jazyk
UMB PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

11_18   

(12.01.18)  

správa ČO

pozemné stavby a 

architektúra

5.1.4. pozemné 

stavby

5.1.1. architektúra a 

urbanizmus

2. denná 2 Ing. slovenský jazyk STU SvF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri stanovisko)

550_17   

(27.12.17)  

správa ČO

riadenie 

technologických 

procesov v chémii a 

potravinárstve

5.2.18. chemické 

technológie
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

STU FCHPT
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

169_18   

(06.03.18)  

správa ČO

mikrobiológia 4.2.1. biológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

233_18   

(23.03.18)  

správa PP

antropológia 4.2.1. biológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_18   

(22.06.18)  

správa PP

krajinné inžinierstvo 6.1.11. krajinárstvo 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský jazyk SPU FZKI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

169_18   

(06.03.18)  

správa ČO

fyzikálna chémia 4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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422_17   

(06.11.17)  

správa ČO

tanečné umenie 
2.2.2. tanečné 

umenie 
3. denná 3 ArtD. slovenský VŠVU HTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

97_18   

(09.02.18)

správa ČO

strojárske technológie 

a materiály 

5.2.7. strojárske 

technológie a 

materiály 

3. denná 3 PhD. slovenský TnUAD FŠT
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

154_18   

(05.03.18)  

správa ČO

virológia 4.2.13. virológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

169_18   

(06.03.18)  

správa ČO

mikrobiológia 4.2.7. mikrobiológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

170_18   

(06.03.18)  

správa ČO

neurovedy 4.2.16. neurovedy 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

environmentálna fyzika

4.1.2. všeobecná 

fyzika a matematická 

fyzika 

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

UK FMFI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

meteorológia a 

klimatológia 

4.1.10. meteorológia 

a klimatológia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

UK FMFI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

teória vyučovania 

fyziky 

4.1.13. teória 

vyučovania fyziky 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

UK FMFI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

155_18   

(05.03.18)  

správa ČO

štruktúra a vlastnosti 

dreva 

5.2.44. štruktúra a 

vlastnosti dreva 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TUZ DreF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

129_18   

(22.02.18)

správa ČO

urbanizmus
5.1.1. architektúra a 

urbanizmus
3. denná 3 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU FA

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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201_18   

(12.03.18)

správa ČO

evolúcia ekosytémov a 

ich ochrana
4.3.5. synekológia 3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UMB FPV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

542_17   

(27.12.17)  

správa ČO

 zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UPJŠ LF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

anesteziológia a 

resuscitácia 

7.1.20. anesteziológia 

a resuscitácia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK JLF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

patologická anatómia 

a súdne lekárstvo 

7.1.21. patologická 

anatómia a súdne 

lekárstvo 

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK JLF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

154_18   

(05.03.18)  

správa ČO

hygiena chovu zvierat 

a životné prostredie

6.3.11. hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

154_18   

(05.03.18)  

správa ČO

súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo

6.3.9. súdne a 

verejné veterinárske 

lekárstvo

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods.8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A1 a KSP-A6 

nezaručujú udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)
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externá)
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(počet rokov)
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titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 106. zasadnutí AK - študijné programy

154_18   

(05.03.18)  

správa ČO

výživa zvierat a 

dietetika

6.3.10. výživa zvierat 

a dietetika
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

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 stanovisko)

20_18   

(12.01.18)  

správa ČO

ekonomika dopravy, 

spojov a služieb

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky 
3. denná 3 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
ŽU FPEDaS

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
130_18   

(23.02.18)

správa ČO

archeológia 2.1.25. archeológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

130_18   

(23.02.18)

správa ČO

kulturológia 3.1.2. kulturológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

130_18   

(23.02.18)

správa ČO

sociológia 3.1.1. sociológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

19_18   

(12.01.18)  

správa ČO

sociálne služby a 

poradenstvo 

3.1.16. sociálne 

služby a poradenstvo 
3. denná 3 PhD. slovenský jazyk UKF FSVZ

nie je spôsobilá   (§ 83 ods. 9 

zákona), plnenie kritéria KSP-

A6 nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)
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131_18   

(23.02.18)

správa ČO

teoretická 

elektrotechnika 

5.2.10. teoretická 

elektrotechnika 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

ŽU EF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

156_18   

(05.03.18)  

správa ČO

elektrotechnológie a 

materiály

5.2.12. 

elektrotechnológie a 

materiály

3. denná 3 PhD.
1. slovenský

2. anglický
ŽU EF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

129_18   

(22.02.18)

správa ČO

teoretická a 

počítačová chémia

4.1.21. teoretická a 

počítačová chémia
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

STU FCHPT
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

129_18   

(22.02.18)

správa ČO

biochémia 4.1.22. biochémia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský 

2. anglický
STU FCHPT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

169_18   

(06.03.18)  

správa ČO

fyzikálna chémia 
4.1.18. fyzikálna 

chémia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

364_18   

(21.06.18) 

správa PP

krajinné inžinierstvo 6.1.11. krajinárstvo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský  a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk 

SPU FZKI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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