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436_18   

(26.07.18)

správa ČO  

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. externá 2,5 Mgr. 

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
PEVŠ FI 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

396_18   

(29.06.18) 

správa ČO

charitatívna a 

sociálna služba 
3.1.14. sociálna práca  2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk PU PBF

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona o VŠ); 

nesplnené kritérium KSP-

A6 (pozri stanovisko )
438_18   

(26.07.18)

správa PP  

sociálna práca so 

zameraním na 

rodinu

3.1.14. sociálna práca 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU TF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

232_17    

(20.06.17) 

správa ČO 

mediamatika a 

kultúrne dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk ŽU FHV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

498_18   

(3.10.18) 

správa PP

pozemné stavby a 

architektúra 

5.1.4. pozemné stavby

5.1.1. architektúra a 

urbanizmus

2. denná 2 Ing. slovenský jazyk STU SvF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 

70 rokov (§ 83 ods. 8 

zákona o VŠ); kritérium 

KSP-A6
94_18   

(09.02.18)

správa ČO

farmácia 7.3.1. farmácia 

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 5 Mgr. slovenský jazyk UVLF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

397_18   

(29.06.18) 

správa ČO

charitatívna a 

sociálna práca
3.1.14. sociálna práca  3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský jazyk PU PBF

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), neprijala 

dostatočné opatrenia k 

odstráneniu nedostatkov v 

kritériu KSP-A6 (pozri 

stanovisko)

232_17    

(20.06.17) 

správa ČO 

mediamatika a 

kultúrne dedičstvo

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
3. denná 3 PhD. slovenský jazyk ŽU FHV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 108. zasadnutí AK - študijné programy
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494_18   

(28.09.18)  

správa ČO

klávesové nástroje 2.2.3. hudobné umenie 3. denná 3 ArtD.
1.slovenský jazyk

2. nemecký jazyk
VŠMU HTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

469_18   

(30.08.18)  

správa ČO

logopédia 1.1.8. logopédia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

* vyjadrenia AK sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality VV
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