
Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

370_18   

(22.06.18) 

nový ŠP

záchranárska, 

požiarna a 

bezpečnostná 

technika

5.2.32. baníctvo 2.  externá 3 Ing. slovenský jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

371_18   

(22.06.18) 

nový ŠP

Geoturism 

(geoturizmus)

5.2.38. získavanie a 

spracovanie surovín 

zemských zdrojov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

264_18   

(13.04.18) 

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TnUAD FZ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

296_18   

(14.05.18)  

nový ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo vo 

verejnej správe

3.1.16. sociálne služby a 

poradenstvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
316_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Prosthetics and 

orthotics (protetika 

a ortotika)

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
179_18   

(09.03.18)  

nový ŠP

kanisterapia a 

hipoterapia 
6.3.8. kynológia 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UVLF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

314_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

prevádzkový 

technik dopravnej a 

výrobnej techniky 

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
1. denná 4 Bc. slovenský jazyk STU SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy
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štúdia 
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ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

315_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Computer-aided 

mechanical 

engineering 

production

(počítačová 

podpora strojárskej 

výroby)

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

317_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Industrial 

engineering

(priemyselné 

inžinierstvo)

5.5.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

maďarský jazyk - 

editorstvo a 

vydavateľská prax

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
2. denná 2 Mgr. maďarský jazyk UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

muzikológia 2.1.37. muzikológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

slovanské štúdiá 
2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

bulharský a 

chorvátsky a 

poľský a 

slovinský a 

srbský jazyk

UK FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

stredoeurópske  

štúdiá 

2.1.28. slovanské jazyky a 

literatúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a  

poľský a český 

a slovinský 

jazyk

UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

východoázijské 

jazyky a kultúry 

2.1.30. orientálne jazyky a 

kultúry
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

čínsky a 

japonský a 

kórejský jazyk

UK FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

212_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

slovenský jazyk a 

literatúra - filozofia 

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.1. filozofia 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a anglický jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

213_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

aplikovaná etika - 

nemecký jazyk a 

kultúra 

2.1.5. etika

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a nemecký 

jazyk

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

214_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

ruský jazyk a 

kultúra 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

slovenský jazyk 

a ruský jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

215_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

filozofia - ruský 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a ruský jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

218_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

filozofia - nemecký 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a nemecký 

jazyk

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

219_18   

(12.03.18)  

existujúci 

ŠP

slovenský jazyk a 

literatúra - anglický 

jazyk a kultúra 

(2014)

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
slovenský jazyk 

a anglický jazyk
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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odôvodnenie)

359_18   

(20.06.18) 

existujúci 

ŠP

anglický jazyk a 

kultúra v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

UCM FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

534_17   

(21.12.17)  

existujúci 

ŠP

vzťahy s médiami
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

391_18   

(26.06.18) 

existujúci 

ŠP

biológia 4.2.1. biológia 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

419_18

(07.07.18)

existujúci 

ŠP

dynamická geológia 4.1.23. geológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

392_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

geografia v 

regionálnom rozvoji
4.1.35. geografia 2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

365_18   

(21.06.18) 

nový ŠP

učiteľstvo rómskeho 

jazyka, literatúry a 

reálií 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský, 

český a rómsky 

jazyk

2.slovenský, 

rusínsky a 

maďarský jazyk

PU
rektor vzal žiadosť späť (§ 83 

ods. 17  zákona o VŠ)

298_18   

(17.05.18)  

nový ŠP

optimálne 

programovanie a 

hospodárska 

informatika 

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk EU FHI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

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 
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externá, 

denná aj 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

373_18   

(22.06.18) 

existujúci 

ŠP

záchranárska, 

požiarna a 

bezpečnostná 

technika

5.2.32. baníctvo 2. denná 2 Ing. slovenský jazyk TUKE FBERG
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry 

(konverzný)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

420_18   

(18.07.18)  

existujúci 

ŠP

Biological 

Chemistry

4.2.1. biológia

4.1.14. chémia
1. denná 3 Bc. anglický jazyk UK PriF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

222_18   

(19.03.18)  

nový 

spoločný 

ŠP

Puppetry - 

bábkarská tvorba 
2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2. Mgr.art. anglický jazyk

VŠMU DF

AMU Praha

SZFE 

Budapešť

AT Varšava

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

294_18

(14.05.08)

existujúci 

ŠP

divadelná 

dramaturgia a 

dramatická tvorba

2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2 Mgr. art. slovenský jazyk VŠMU DF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

289_18   

(07.05.18) 

nový ŠP

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

2. anglický
TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
321_18   

(25.05.18)  

existujúci  

ŠP

priemyselná 

logistika
8.5.1. logistika 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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štúdia 
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prvý a 

druhý, 
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štúdia 
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denná aj 
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Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

321_18   

(25.05.18)  

existujúci  

ŠP

priemyselná 

logistika
8.5.1. logistika 2. externá 3 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

TUKE FBERG
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

323_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Measurement

(meranie)
5.2.53. meranie 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

324_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Production quality 

engineering

(inžinierstvo kvality 

produkcie)

5.2.57. kvalita produkcie 2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

326_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Biomedical 

engineering 

(biomedicínske 

inžinierstvo)

5.2.47. biomedicínske 

inžinierstvo 
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

319_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Computer-aided 

mechanical 

engineering 

production

(počítačová 

podpora strojárskej 

výroby)

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

322_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Industrial 

engineering

(priemyselné 

inžinierstvo)

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. anglický jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

363_18

(21.06.18)

existujúci 

ŠP

fotonika 5.2.13. elektronika 2. denná 2 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
ŽU EF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. zasadnutí AK - vysoké školy

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 
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externá, 

denná aj 

externá)
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

filozofia a 

aplikovaná filozofia 
2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

nemecký jazyk a 

kultúra  v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

nemecký a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

ruský jazyk a 

kultúra  v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

 ruský a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

571_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

anglický jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický 

jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta  

(pozri HS)

572_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

slovenský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický 

jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta, KSP-B11 

(pozri HS)

573_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

francúzsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. francúzsky 

jazyk a 

slovenský jazyk

2. francúzsky 

jazyk a anglický 

jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta

(pozri HS)
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

574_17   

(27.12.17)  

nový ŠP

nemecký jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk a 

nemecký jazyk

2.  anglický 

jazyk a 

nemecký jazyk

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

(pozri HS)

56_18   

(19.01.18)

nový ŠP  

ruský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. 

1. ruský a 

slovenský

2. ruský a 

anglický

PU FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

(pozri HS)
78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

teória digitálnych 

hier 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

aplikované 

mediálne štúdia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky (§ 83 

ods.8 zákona); kritérium KSP-

B8, KSP-B11 (pozri HS)

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

masmediálna 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

marketingová 

komunikácia 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

78_18   

(02.02.18)

existujúci  

ŠP  

teória digitálnych 

hier 

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

380_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

anglický jazyk a 

anglofónne kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

383_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

mediálne štúdiá
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2. denná 2 Mgr.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

385_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

ruské štúdiá
2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr.

1. ruský a 

slovenský 

2. ruský a 

anglický

PU FF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

386_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

slovenský jazyk a 

kultúra

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

anglický
PU FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta, KSP-B11 

(pozri HS)
387_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

stredoeurópske 

štúdiá

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr.

1.slovenský a 

poľský

2.  slovenský a 

anglický

PU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

180_18   

(09.03.18)  

existujúci 

ŠP

anglický jazyk a 

kultúra - filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.1. filozofia 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

193_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

filozofia 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

196_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - nemecký 

jazyk a kultúra 

(2014)

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

nemecký
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

197_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - ruský 

jazyk a kultúra 

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

ruský
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

198_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - 

francúzsky jazyk a 

kultúra (2014)

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

francúzsky 
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

199_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

anglický jazyk a 

kultúra  -  

aplikovaná etika

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.5. etika

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

284_18   

(30.04.18) 

existujúci 

ŠP

slovenčina v 

lingvokultúrnej 

kompetencii 

zahraničných 

študentov

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UMB FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

189_18   

(12.03.18)

nový  ŠP  

filozofia - 

francúzsky jazyk a 

kultúra 

2.1.1. filozofia

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.

slovenský jazyk 

a francúzsky 

jazyk a anglický 

jazyk

UMB FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

378_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

učiteľstvo sociálnej 

práce 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov  a 

praktickej prípravy 

2. denná 2 Mgr. 
1.slovenský

2. anglický
PU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo histórie

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

španielskeho jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. externá 4 Bc.

slovenský a 

španielsky 

jazyk 

UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

10_18   

(10.01.18)  

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

španielskeho jazyka 

a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. externá 3 Mgr.

slovenský a 

španielsky 

jazyk 

UK PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

nemecký
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. 

ruský a 

slovenský 
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6, (pozri HS) 
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Príloha k uzneseniu 107.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

86_18   

(09.02.18)

existujúci  

ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UCM FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A3; AK sa oboznámila s 

vyjadrením UCM k HS a zaslané 

pripomienky neakceptovala

376_18   

(26.06.18) 

existujúci  

ŠP

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk PU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

421_18

(19.07.18) 

nový ŠP

výživa ľudí 6.1.12. výživa 1
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk SPU FAPZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
412_18

(13.07.18)

existujúci 

ŠP

aplikovaná biológia 4.2.1. biológia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

167_18   

(06.03.18)  

existujúci 

ŠP

učiteľstvo 

talianskeho jazyka 

a literatúry 

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. taliansky jazyk KU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

194_18   

(12.03.18)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

ruský
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

312_18   

(24.05.18)  

nový ŠP

výrobné stroje a 

zariadenia 
5.2.50. výrobná technika 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk STU SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
150_18   

(1.03.18)

nový ŠP  

predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 107. 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)

298_18   

(17.05.18)  

nový ŠP

kvantitatívne 

metódy v ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
3. externá 4 PhD. slovenský jazyk EU FHI

rokovanie prerušené do 108. 

ZAK
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