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338_18   

(05.06.18)

správa ČO

hospodárska 

informatika 

9.2.10. hospodárska 

informatika 
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

anglický jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

anglický jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

arabský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

arabský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

arabský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

arabský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

bulharský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

bulharský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

bulharský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

bulharský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

fínsky jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

fínsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

francúzsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

francúzsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

francúzsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

francúzsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

chorvátsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

chorvátsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

chorvátsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

chorvátsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

maďarský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

maďarský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

maďarský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

maďarský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

nemecký jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

nemecký jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

nemecký jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

nemecký jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

portugalský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

portugalský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

portugalský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

portugalský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

rumunský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

rumunský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

rumunský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

rumunský jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

ruský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a ruský 

jazyk 
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

ruský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a ruský 

jazyk 
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

slovenský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

slovenský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

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

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

španielsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

španielsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

španielsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

španielsky jazyk  
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

švédsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

švédsky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

švédsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

švédsky jazyk 
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

taliansky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

taliansky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

taliansky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

taliansky jazyk
UK FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

3



Príloha k uzneseniu 107.6.1/a, b

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)

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na mimoriadnom 107. zasadnutí AK -      

študijné programy

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

holandský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

holandský jazyk
UK FF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garantka jazyka v kominácii 

(holandský) dovŕši vek 70 rokov 

(§ 83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

holandský jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

holandský jazyk
UK FF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garantka jazyka v kominácii 

(holandský) dovŕši vek 70 rokov 

(§ 83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
203_18   

(12.03.18)

správa ČO

románske jazyky a 

kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

francúzsky a 

španielsky jazyk

UK PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri stanovisko)

232_18   

(22.03.18)  

správa ČO

pedagogika 1.1.4. pedagogika 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

231_18   

(22.03.18)  

správa ČO

učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc. nemecký jazyk KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

231_18   

(22.03.18)  

správa ČO

učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. nemecký jazyk KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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337_18   

(05.06.18)

správa ČO

verejná správa 
3.3.5. verejná správa 

a regionálny rozvoj
2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk 

2. anglický jazyk

VŠEaMVS
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

15_18   

(12.01.18)  

správa ČO

translatológia

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský jazyk UK FF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

spolugarant dovŕši vek 70 rokov 

(§ 83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

románske jazyky a 

kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

francúzsky a 

španielsky a 

taliansky jazyk

UK PdF

nie je spôsobilá   (§ 83 ods. 9 

zákona), plnenie kritéria KSP-

A6 nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)

203_18   

(12.03.18)

správa ČO

románske jazyky a 

kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
3. denná 3 PhD.

anglický a 

francúzsky a 

španielsky a 

taliansky jazyk

UK PdF

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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