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361_18   

(20.06.18) 

zmena ŠP

hutníctvo 5.2.39. hutníctvo 1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FMMR

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3)

291_18   

(10.05.18) 

zmena ŠP

psychológia 3.1.9. psychológia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TTU FF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A2)

291_18   

(10.05.18) 

zmena ŠP

psychológia 3.1.9. psychológia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský TTU FF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3)

413_17   

(20.10.17)  

zmena ŠP

verejná politika 
3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
UK FSEV

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6)

333_17    

(4.08.17)  

zmena ŠP

sociálna a pracovná 

psychológia
3.1.9. psychológia 1. denná 3 Bc. 

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
UK FSEV

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6)

375_18   

(22.06.18) 

zmena ŠP

sociálna a pracovná 

psychológia
3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

anglický
UK FSEV 

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3)

360_18   

(20.06.18) 

zmena ŠP

poštové technológie a 

služby  

5.2.60. poštové 

technológie 

8.2.2. poštové služby
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský ŽU FPEDAS

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3)

427_18   

(25.07.18)

zmena ŠP  

pracovník riadenia 

letovej prevádzky
5.2.59. doprava 1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

anglický
TUKE LetF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6)

305_18   

(24.05.18)  

zmena ŠP

automobily a mobilné 

pracovné stroje 

5.2.3. dopravné stroje 

a zariadenia 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
STU SjF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6)

306_18   

(24.05.18)  

zmena ŠP

environmentálna 

výrobná technika 

5.2.50. výrobná 

technika 
1. denná 3 Bc. slovenský STU SjF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3)

268_18   

(18.04.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie 

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UMB PdF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3)
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8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK PdF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PdF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo španielskeho 

jazyka a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovensky a 

španielsky 
UK PdF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)

8_18   

(10.01.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo španielskeho 

jazyka a literatúry

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovensky a 

španielsky 
UK PdF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)

223_18   

(20.03.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov  

1. denná 3 Bc. 
anglický a 

slovenský jazyk 
UK FF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6)

223_18   

(20.03.18)  

zmena ŠP

učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov  

2. denná 2 Mgr. 
anglický a 

slovenský jazyk 
UK FF

neakceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6); iniciácia 

akreditácie ŠP
424_18   

(19.07.18)

zmena ŠP  

farmaceutická chémia 
7.3.3. farmaceutická 

chémia 
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK FaF 

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6)

424_18   

(19.07.18)

zmena HVK

7.3.3. farmaceutická 

chémia 
doc., prof. UK FaF 

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KHKV-A5)

291_18   

(10.05.18) 

zmena ŠP

všeobecná a 

experimentálna 

psychológia 

3.1.10. všeobecná a 

experimentálna 

psychológia 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TTU FF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)

375_18   

(22.06.18) 

zmena ŠP

sociálna a pracovná 

psychológia

3.1.13. sociálna 

psychológia a 

psychológia práce

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
UK FSEV 

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)
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375_18   

(22.06.18) 

zmena HVK

3.1.13. sociálna 

psychológia a 

psychológia práce

doc., prof. UK FSEV 
akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KHKV-A5)

381_18   

(25.06.18) 

zmena ŠP

energetické stroje a 

zariadenia 

5.2.6. energetické 

stroje a zariadenia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6) 

66_18   

(25.01.18)

zmena ŠP  

mediamatika a kultúrne 

dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský ŽU FHV 

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A3, KSP-A6)

384_18   

(28.06.18) 

zmena HVK

1.1.4. pedagogika doc., prof. UMB PdF
akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KHKV-A5)

414_18   

(13.07.18)  

zmena ŠP

anorganická chémia 
4.1.15. anorganická 

chémia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KSP-A6) 

414_18   

(13.07.18) 

zmena HVK 

4.1.15. anorganická 

chémia 
doc., prof. UK PriF

akceptovala zmenu navrhnutú vysokou 

školou (kritérium KHKV-A5)
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