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272_18   

(23.04.18) 

zmena ŠP

riadenie kvality  procesov 

získavania a spracovania 

surovín

5.2.38. získavanie a 

spracovanie surovín 

zemských zdrojov 

2. 
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE FBERG

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

65_18   

(26.01.18)

zmena ŠP  

maliarstvo 2.2.1. výtvarné umenie 1. denná 4 Bc. 
slovenský a 

anglický
VŠVU

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

65_18   

(26.01.18)

zmena ŠP  

maliarstvo 2.2.1. výtvarné umenie 2. denná 2 Mgr.art.
slovenský a 

anglický
VŠVU

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

206_18   

(14.03.18)

zmena ŠP

kognitívna veda 9.2.11. kognitívna veda 2 denná 2 Mgr. 

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

UK FMFI

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

187_18   

(12.03.18)  

zmena  ŠP

aplikovaná mechanika a 

mechatronika 

5.1.7. aplikovaná 

mechanika 

5.2.16. mechatronika 

1. denná 3 Bc. 
1. slovenský

2. anglický
STU SjF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

145_18   

(05.03.18)

zmena ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 2. denná 2 Mgr. slovenský KU TF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

147_18   

(05.03.18)

zmena ŠP

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 Bc. slovenský KU TF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

256_18   

(29.03.18)  

zmena  ŠP   

kulturológia 3.1.2. kulturológia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UKF FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A1, KSP-A3, 

KSP-A4, KSP-A6)

106. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)
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256_18   

(29.03.18)  

zmena  ŠP   

kulturológia 3.1.2. kulturológia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A1, KSP-A3, 

KSP-A4, KSP-A6)

164_18   

(05.03.18)  

zmena  ŠP

filozofia  - história

2.1.1. filozofia

2.1.7. história 1. denná 3 Bc.
slovenský a  

anglický
UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

165_18   

(05.03.18)  

zmena  ŠP

etnológia - filozofia 
3.1.3. etnológia 

2.1.1. filozofia 
1. denná 3 Bc.

slovenský a  

anglický
UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo pedagogiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo pedagogiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

117_18   

(20.02.18)

zmena ŠP

učiteľstvo hudobného umenia 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský PU FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

118_18   

(20.02.18)

zmena ŠP

učiteľstvo dejepisu

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský PU FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

277_18   

(26.04.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

277_18   

(26.04.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UCM FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

578_17   

(27.12.17)  

zmena  ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský ŽU FHV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
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578_17   

(27.12.17)  

zmena ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský ŽU FHV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

579_17   

(27.12.17)  

zmena  ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský ŽU FHV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

579_17   

(27.12.17)  

zmena  ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský ŽU FHV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

58_18   

(23.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo ruského jazyka a 

literatúry 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. ruský KU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

61_18   

(23.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo ruského jazyka a 

literatúry (v kombnácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. ruský KU PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

259_18   

(10.04.18)  

zmena  ŠP   

právo 3.4.1. právo 1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský PEVŠ FP

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

293_18   

(14.05.18)  

zmena ŠP

medzinárodné vzťahy 
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský jazyk a 

anglický jazyk

2.  anglický jazyk

VŠDan FVPaVS

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

136_18   

(27.02.18)

zmena  ŠP

pozemné stavby a 

architektúra

5.1.4. pozemné stavby

5.1.1. architektúra a 

urbanizmus

1. denná 4 Bc. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

137_18   

(27.02.18)

zmena  ŠP

stavby na tvorbu a ochranu 

prostredia 

5.2.8. stavebníctvo

6.4.1. vodné 

hospodárstvo

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

anglický
STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

266_18   

(18.04.18) 

zmena ŠP

genetické technológie v 

agrobiológii

6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. externá 3 Ing. slovenský SPU FAPZ

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

267_18   

(18.04.18) 

zmena ŠP

agroekológia
6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
2. externá 3 Ing. slovenský SPU FAPZ

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
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224_18   

(21.03.18)  

zmena ŠP

geoinformačné a mapovacie 

techniky v lesníctve 
6.2.1. lesníctvo 2. denná 2 Ing. slovenský TUZ LesF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

159_18   

(05.03.18)  

zmena ŠP

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský PEVŠ FP

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

158_18   

(05.03.18)  

zmena HVK

3.4.7. trestné právo  doc.,prof. PEVŠ FP

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

205_18   

(12.03.18)

zmena ŠP

mechatronika 5.2.16.mechatronika 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU SjF

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6); návrh na 

iniciáciu akreditácie ŠP

261_18   

(11.04.18)  

zmena HVK

6.1.11. krajinárstvo doc., prof. STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

269_18   

(18.04.18)  

zmena ŠP   

špeciálna rastlinná produkcia
6.1.7. špeciálna 

rastlinná produkcia
3. externá 5 PhD. slovenský SPU 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

98_18   

(09.02.18)

zmena ŠP

technológia stavieb 5.2.8. stavebníctvo 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

204_18   

(12.03.18)

zmena ŠP

aplikovaná mechanika
5.1.7.aplikovaná 

mechanika
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU SjF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

262_18   

(11.04.18)  

zmena HVK

5.2.8. stavebníctvo doc., prof. STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)
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88_18   

(09.02.18)

zmena ŠP  

strojárske technológie a 

materiály

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3.  externá 4 PhD. slovenský             TnUAD FŠT

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

171_18   

(06.03.18)  

zmena ŠP

anatómia, histológia a 

embryológia

7.1.2. anatómia, 

histológia a 

embryológia

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK JLF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

171_18   

(06.03.18)  

zmena ŠP

7.1.2. anatómia, 

histológia a 

embryológia

 doc.,prof. UK JLF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

260_18   

(09.04.18)  

zmena ŠP   

psychiatria 7.1.12. psychiatria 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

260_18   

(09.04.18)  

zmena  HVK   

7.1.12. psychiatria doc., prof. UK LF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

44_18   

(15.01.18)  

zmena ŠP

epidemiológia 7.1.5. epidemiológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický jazyk
UPJŠ LF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

281_18   

(30.04.18) 

zmena ŠP

normálna a patologická 

fyziológia 

7.1.3. normálna a 

patologická fyziológia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

281_18   

(30.04.18)  

zmena HVK

7.1.3. normálna a 

patologická fyziológia
doc., prof. UK LF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

8_18   

(09.01.18)  

zmena HVK

3.1.14. sociálna práca  doc., prof. UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)
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160_18   

(05.03.18)  

zmena ŠP

charitatívna a misijná práca 3.1.14. sociálna práca 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský KU TF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  ŠP

všeobecné dejiny 2.1.8. všeobecné dejiny 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

166_18   

(06.03.18)  

zmena  HVK 

2.1.8. všeobecné dejiny  doc.,prof. UK FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

89_18   

(09.02.18)

zmena ŠP  

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UKF FSVZ

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

89_18   

(09.02.18)  

zmena HVK

3.1.4. sociálna práca  doc., prof. UKF FSVZ

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

65_18   

(26.01.18)

zmena ŠP  

architektonická tvorba 
2.2.7. architektonická 

tvorba 
3. externá 4 ArtD. 

slovenský a 

anglický
VŠVU

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

65_18   

(26.01.18)

zmena ŠP  

dizajn 2.2.6. dizajn 3. externá 4 ArtD. 
slovenský a 

anglický
VŠVU

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium  KSP-A6)

183_18   

(09.03.18)  

zmena ŠP

vnútorné choroby zvierat 
6.3.4. vnútorné choroby 

zvierat 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium  KSP-A6)
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