
Príloha k uzneseniu 108.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 108. 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)

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

372_18   

(22.06.18) 

nový ŠP

Geoturism 

(geoturizmus)

5.2.38. získavanie a 

spracovanie surovín 

zemských zdrojov 

2. 
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov (§ 83 ods. 8 zákona; 

kritérium KSP-A6)

374_18   

(22.06.18) 

nový ŠP

Rescue, Fire and 

Safety Technics 

(záchranárska, 

požiarna a 

bezpečnostná 

technika)

5.2.32. baníctvo 2. 
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

339_18   

(04.06.18)

nový ŠP

sociálny 

manažment a rozvoj
3.3.15. manažment 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk SPU FEM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A6 (pozri HS)

295_18   

(14.05.18)  

nový ŠP

etnológia a 

blízkovýchodné 

štúdiá

3.1.3. etnológia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

398_18   

(04.07.18)  

nový ŠP

psychológia 3.1.9. psychológia 2. externá 3 Mgr. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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358_18   

(18.06.18) 

nový ŠP

Welding, joining 

and surface 

treatment

 (zváranie, spájanie 

a povrchové úpravy)

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)

161_18   

(01.03.18)  

existujúci 

spoločný ŠP

stredoeurópske  

štúdiá 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a  

poľský a český a 

slovinský jazyk

UK FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 70 

rokov (§ 83 ods. 8 zákona; 

kritérium KSP-A6)
211_18   

(15.03.18)  

existujúci ŠP

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov  

2. 
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk ŽU FHV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

390_18   

(26.06.18) 

existujúci ŠP

environmentalistika 
4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk UKF FPV 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

399_18   

(04.07.18)  

existujúci ŠP

chémia 4.1.14. chémia 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_18   

(09.07.18)  

existujúci ŠP

biotechnológie 5.2.25. biotechnológie 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

406_18   

(09.07.18)  

nový ŠP

chémia 4.1.14. chémia 1. denná 3 Bc. anglický jazyk UCM FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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422_18   

(19.07.18)  

nový ŠP

agroekológia
6.1.1. všeobecné 

poľnohospodárstvo
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk SPU FAPZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

429_18   

(24.07.18)

existujúci ŠP  

bezpečnosť a 

kontrola potravín 

/2014/

6.1.13. spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

2. externá 3 Ing. slovenský jazyk SPU FBP
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

431_18   

(24.07.18)

existujúci ŠP  

agrobiotechnológie 

/2014/

6.1.18. 

agrobiotechnológie
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk SPU FBP

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

432_18   

(24.07.18)

existujúci ŠP  

potraviny a 

technológie v 

gastronómii 

6.1.13. spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk SPU FBP
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

430_18   

(24.07.18)

existujúci ŠP  

aplikovaná biológia 

/2014/
4.2.1. biológia 2. externá 3 Ing. slovenský jazyk SPU FBP

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

270_18   

(18.04.18) 

nový ŠP

inžinierstvo 

životného prostredia 

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UCM FPV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

427_17   

(09.11.17)  

existujúci ŠP

riadenie kultúry a 

turizmu
3.1.2. kulturológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

86_18   

(09.02.18)

existujúci  ŠP

etnológia a 

mimoeurópske štúdiá
3.1.3. etnológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

434_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP  

energetická a 

environmentálna 

technika

5.2.6. energetické stroje a 

zariadenia 
1. denná 3 Bc. slovenský ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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434_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP  

materiály a 

technológie v 

automobilovej výrobe

5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc. slovenský ŽU SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

434_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP  

počítačové 

konštruovanie a 

simulácie 

5.2.1. strojárstvo 1. denná 3 Bc. slovenský ŽU SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

434_18   

(27.07.18)

existujúci ŠP  

 strojárstvo 5.2.1. strojárstvo 1. externá 4 Bc. slovenský ŽU SjF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

325_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Digital engineering

(digitálne inžinierstvo)

5.5.52. priemyselné 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

318_18   

(25.05.18)  

nový ŠP

Mechanical 

engineering 

Technologies 

(strojárske 

technológie)

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

273_18   

(23.04.18) 

existujúci ŠP

misiologia, diakonia a 

sociálna starostlivosť
2.1.12. teológia 2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

maďarský
UJS RTF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

407_18   

(09.07.18)  

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

2.slovenský, 

rusínsky a 

maďarský

PU 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

401_18   

(03.07.18) 

nový ŠP

lekárske neurovedy 
7.1.41. lekárske 

neurovedy 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický 
UK LF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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298_18   

(17.05.18)  

nový ŠP

kvantitatívne 

metódy v ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

329_18   

(28.05.18)  

nový ŠP

sociálna 

antropológia 

3.1.15. sociálna 

antropológia 
3. externá 4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FSEV 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

402_18   

(04.07.18) 

nový ŠP

poradenstvo a 

sociálna 

komunikácia 

3.1.14. sociálna práca 3. denná 3 PhD. slovenský KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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