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426_18   

(25.07.18)

zmena ŠP  

podnikanie v obchode 
3.3.9. obchodné 

podnikanie 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský a anglický

2. slovenský a fancúzsky

3. slovenský  a nemecký

EU OF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

340_18   

(04.06.18)

zmena ŠP

verejná správa 
3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TnUAD FSEV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

377_18   

(26.06.18) 

zmena  ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF FPV 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

460_18   

(22.08.18)  

zmena ŠP

počítačová podpora 

návrhu a výroby

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. slovenský a anglický STU MtF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-B1)

462_18   

(27.08.18)  

zmena ŠP

počítačová podpora 

výrobných technológií

5.2.51. výrobné 

technológie
1. denná 3 Bc. slovenský a anglický STU MtF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-B1)

478_18   

(06.09.18)  

zmena ŠP

audiovizuálne štúdiá

2.1.20. dejiny a teória 

filmového umenia a 

multimédií

1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU FTF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

478_18   

(06.09.18)  

zmena ŠP

audiovizuálne štúdiá

2.1.20. dejiny a teória 

filmového umenia a 

multimédií

2. denná 2 Mgr. slovenský VŠMU FTF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

500_18   

(4.10.18) 

zmena ŠP

dejiny a teória umenia 
2.1.17. dejiny a teória 

umenia 
1. denná 3 Bc. slovenský TTU FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

500_18   

(4.10.18) 

zmena ŠP

dejiny a teória umenia 
2.1.17. dejiny a teória 

umenia 
2. denná 2 Mgr. slovenský TTU FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-B1)
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491_18   

(25.09.18) 

zmena ŠP 

cudzie jazyky a kultúry – 

komparatistika

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc.

slovenský, francúzsky, 

španielsky, taliansky jazyk
UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2, KSP-B2)

491_18   

(25.09.18) 

zmena ŠP 

cudzie jazyky a kultúry – 

komparatistika

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
2. denná 2 Mgr. 

slovenský, francúzsky, 

španielsky, taliansky jazyk
UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2, KSP-B2)

491_18   

(25.09.18) 

zmena ŠP 

nemecký jazyk v 

interkultúrnej a 

transkultúrnej 

komunikácii

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc. slovenský, nemecký UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2, KSP-B2)

491_18   

(25.09.18) 

zmena ŠP 

nemecký jazyk v 

interkultúrnej a 

transkultúrnej 

komunikácii

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
2. denná 2 Mgr. slovenský, nemecký UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2, KSP-B2)

491_18   

(25.09.18) 

zmena ŠP 

románske jazyky a 

kultúry

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc. 

slovenský, francúzsky, 

španielsky
UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2, KSP-B2)

491_18   

(25.09.18) 

zmena ŠP 

románske jazyky a 

kultúry

2.1.35. cudzie jazyky a 

kultúry
2. denná 2 Mgr. 

slovenský, francúzsky, 

španielsky
UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A2, KSP-B2)

483_18   

(17.09.18)  

zmena ŠP

poľský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
1. denná 3 Bc. slovenský  a poľský UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

483_18   

(17.09.18)  

zmena ŠP

poľský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
2. denná 2 Mgr. slovenský  a poľský UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

482_18   

(17.09.18)  

zmena ŠP

poľský jazyk a kultúra 
2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
1. denná 3 Bc. slovenský  a poľský UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)
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482_18   

(17.09.18)  

zmena ŠP

poľský jazyk a kultúra 
2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
2. denná 2 Mgr. slovenský  a poľský UMB FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

472_18   

(05.09.18)  

zmena ŠP

hospodárska a 

podnikateľská etika 
2.1.5. etika 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský a anglický

2. slovenský a nemecký

3. slovenský a ruský

ISM 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

472_18   

(05.09.18)  

zmena ŠP

etika vzťahov s 

verejnosťou a 

obchodný protokol

2.1.5. etika 2.
denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. 

1. slovenský a anglický

2. slovenský a nemecký

3. slovenský a ruský

ISM 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

508_18   

(9.10.18) 

zmena ŠP

poľský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
1. denná 3 Bc. slovenský a poľský UK FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

508_18   

(9.10.18) 

zmena ŠP

poľský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo 
2. denná 2 Mgr. slovenský a poľský UK FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

503_18   

(5.10.18) 

zmena ŠP

maďarský jazyk a 

literatúra 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
1. denná 3 Bc. maďarský a slovenský UJS PdF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

499_18   

(4.10.18) 

zmena ŠP

etika  2.1.5. etika  1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TTU FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

499_18   

(4.10.18) 

zmena ŠP

etika  2.1.5. etika  2. denná 2 Mgr. slovenský TTU FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

277_18   

(26.04.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

ruský jazyk a slovenský 

jazyk
UCM FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)
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277_18   

(26.04.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo ruského 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr.

ruský jazyk a slovenský 

jazyk
UCM FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

297_18   

(17.05.18)  

zmena ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo

3.1.16. sociálne služby 

a poradenstvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský jazyk a 

anglický jazyk

2.   slovenský jazyk a 

nemecký jazyk

3. slovenský jazyk a 

ruský jazyk

ISM 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

297_18   

(17.05.18)  

zmena ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo

3.1.16. sociálne služby 

a poradenstvo
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

1. slovenský jazyk a 

anglický jazyk

2.   slovenský jazyk a 

nemecký jazyk

3. slovenský jazyk a 

ruský jazyk

ISM 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

474_18   

(05.09.18)  

zmena ŠP

pozemné stavby a 

architektúra 

5.1.4. pozemné stavby

5.1.1. architektúra a 

urbanizmus

1. denná 4 Bc. slovenský STU SvF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1)

502_18   

(5.10.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc.  slovenský a maďarský UJS PdF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

502_18   

(5.10.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr.  slovenský a maďarský UJS PdF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

504_18   

(5.10.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo maďarského  

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc.  slovenský a maďarský UJS PdF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)
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504_18   

(5.10.18) 

zmena ŠP

učiteľstvo maďarského  

jazyka a literatúry

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr.  slovenský a maďarský UJS PdF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

453_18   

(09.08.18)

zmena ŠP  

logopédia 1.1.18. logopédia

spojený 

1. a 2. 

stupeň

denná 5 Mgr. slovenský UK PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3)

341_18   

(30.05.18)

zmena ŠP

interpretačné umenie 2.2.3. hudobné umenie 3.
denná aj 

externá
3/4 ArtD. slovenský jazyk AU FMU

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-B1)

443_18   

(27.07.18)

zmena ŠP  

automatizované 

výrobné systémy

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály
3. denná 3 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
ŽU SjF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

208_17    

(29.05.17) 

zmena ŠP 

všeobecná jazykoveda 
2.1.33. všeobecná 

jazykoveda 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský jazyk UK FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6)

208_17    

(29.05.17) 

zmena HVK 

2.1.33. všeobecná 

jazykoveda 
doc., prof. UK FF 

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5); návrh 

na reakreditáciu HVK

478_18   

(06.09.18)  

zmena ŠP

audiovizuálne štúdiá

2.1.20. dejiny a teória 

filmového umenia a 

multimédií

3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk VŠMU FTF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

480_18   

(06.09.18) 

zmena HVK 

2.1.20. dejiny a teória 

filmového umenia a 

multimédií

doc., prof. VŠMU FTF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KHKV-A5)

499_18   

(4.10.18) 

zmena ŠP

etika  a morálna 

filozofia
2.1.5. etika  3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk TTU FF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)
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446_18   

30.07.18)

zmena ŠP

teológia 2.1.12. teológia 3. denná 3 PhD.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1, KSP-B2)

446_18   

30.07.18)

zmena ŠP

teológia (2014) 2.1.12. teológia 3. externá 4 PhD.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1, KSP-B2)

500_18   

(4.10.18) 

zmena ŠP

dejiny a teória 

výtvarného umenia a 

architektúry 

2.1.18. dejiny a teória 

výtvarného umenia a 

architektúry 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk TTU FF 

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

506_18   

(5.10.18) 

zmena ŠP

maďarský jazyk a 

literatúra

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk a 

maďarský jazyk
UJS PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

309_18   

(24.05.18)  

zmena ŠP

aplikovaná mechanika 
5.1.7. aplikovaná 

mechanika
3. externá 5 PhD. dobiehajúci; ID 12781 STU SjF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

481_18   

(10.09.18)  

zmena ŠP

geoinformatika a 

diaľkový prieskum 

Zeme

4.1.40. geoinformatika 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
UPJŠ PriF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

485_18   

(17.09.18)  

zmena ŠP

sanácia 

environmentálnych 

záťaží

4.3.3. environmentálny 

manažment 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1.slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
UMB FPV

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6)

444_18   

30.07.18)

zmena ŠP

andragogika 1.1.9. andragogika 3. denná 3 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1)

444_18   

30.07.18)

zmena ŠP

andragogika (2014) 1.1.9. andragogika 3. externá 4 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1)
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 príloha k uzneseniu 109.7.1.ab

Číslo žiadosti
Študijný program 

(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 

(v  rokoch)

Akad. 

titul

Jazyk, v ktorom sa má 

ŠP uskutočňovať

ŠP sa 

uskutočňuje na 

(vysokej škole 

/VŠ/ alebo 

fakulte - uviesť 

názov)

Vyjadrenie AK                    

 109. zasadnutie AK

Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami (§  83 ods. 12 zákona o VŠ)

445_18   

30.07.18)

zmena ŠP

predškolská a 

elementárna 

pedagogika

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-B1)

524_18 

(19.10.18)

zmena ŠP   

didaktika výtvarného 

umenia 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. denná 3 PhD.

1.slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
UMB PdF

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6); návrh 

na reakreditáciu ŠP

524_18 

(19.10.18)

zmena ŠP   

didaktika výtvarného 

umenia 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.  externá 4 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

neakceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A6); návrh 

na reakreditáciu ŠP

525_18 

(19.10.18)

zmena ŠP   

didaktika hudobného 

umenia 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3. denná 3 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6, 

KSP-B1)

525_18 

(19.10.18)

zmena ŠP   

didaktika hudobného 

umenia (2014)

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.  externá 4 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6, 

KSP-B1)

526_18 

(19.10.18)

zmena ŠP   

pedagogika 1.1.4. pedagogika 3. denná 3 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6, 

KSP-B1)

526_18 

(19.10.18)

zmena ŠP   

pedagogika (2014) 1.1.4. pedagogika 3.  externá 4 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

akceptovala zmenu 

navrhnutú vysokou školou 

(kritérium KSP-A3, KSP-A6, 

KSP-B1)
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