
Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

567_18 

(05.12.18)

nový ŠP  

strunové a 

dychové nástroje 

2.2.3. hudobné 

umenie
1. denná 3 Bc. anglický jazyk VŠMU HTF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov 

(kritérium KSP-A6)

567_18 

(05.12.18)

nový ŠP  

strunové a 

dychové nástroje 

2.2.3. hudobné 

umenie
2. denná 2 Mgr. art. anglický jazyk VŠMU HTF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

568_18 

(05.12.18)

existujúci 

ŠP  

strunové a 

dychové nástroje 

2.2.3. hudobné 

umenie
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský jazyk

2. nemecký jazyk
VŠMU HTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

568_18 

(05.12.18)

existujúci 

ŠP  

strunové a 

dychové nástroje 

2.2.3. hudobné 

umenie
2. denná 2 Mgr. art.

1. slovenský jazyk

2. nemecký jazyk
VŠMU HTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

423_18   

(19.07.18)

nový ŠP  

ošetrovateľstvo
7.4.1. 

ošetrovateľstvo
1. externá 4 Bc. slovenský jazyk SZU FOZOŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

566_18 

(28.11.18)  

nový ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk VŠZaSP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

535_18 

(2.11.18) 

nový ŠP  

medzinárodný 

manažment 
3.3.15. manažment 2. denná 2 Mgr. 

slovenský a anglický 

a nemecký a 

francúzsky jazyk

UK FM 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

548_18 

(15.11.18)  

existujúci 

ŠP

poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský a 

anglický

2. slovenský a 

nemecký

3. slovenský a ruský

4.  slovenský a 

francúzsky

5. anglický

EU NHF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

548_18 

(15.11.18)  

existujúci 

ŠP

manažment a 

ekonomické 

znalectvo

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku

3.3.13. finančný 

manažment

2. denná 2 Ing. slovenský jazyk EU FPM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

548_18 

(15.11.18)  

existujúci 

ŠP

štatistické metódy 

v ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

545_18 

(14.11.18) 

nový ŠP 

pamiatková 

starostlivosť a 

kultúrne dedičstvo

2.1.24. muzeológia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

551_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca
1. denná  3 Bc. slovenský jazyk UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

551_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca 

(2014)

3.1.14. sociálna 

práca
1.  externá 4 Bc. slovenský jazyk UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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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)
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ŠP sa bude 
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na (vysokej 

škole /VŠ/ 
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uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

552_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca
2. denná  2 Mgr. slovenský jazyk UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

552_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca 

(2014)

3.1.14. sociálna 

práca
2.  externá 3 Mgr. slovenský jazyk UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

562_18 

(22.11.18)  

existujúci 

ŠP 

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

549_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

ekonomika a 

manažment 

sociálnej práce 

3.1.14. sociálna 

práca

3.3.23. verejná 

ekonomika a služby 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

16_19 

(28.12.18)

nový ŠP  

biofyzika 9.1.1. fyzika 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UPJŠ PriF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

578_18 

(12.12.18)

nový ŠP

digitálne 

inžinierstvo 

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

580_18 

(12.12.18)

nový ŠP

technológie, 

manažment a 

inovácie 

strojárskej výroby 

5.2.51. výrobné 

technológie 
1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

10_19 

(28.12.18)

nový ŠP  

automobilová 

doprava 

5.2.3. dopravné 

stroje a zariadenia 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk SPU TechF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

11_19 

(28.12.18)

existujúci 

ŠP  

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike

5.2.50. výrobná 

technika
2. externá 3 Ing. slovenský jazyk SPU TechF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

12_19 

(28.12.18)

existujúci 

ŠP  

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike (2014)

5.2.50. výrobná 

technika
2. denná 2 Ing. slovenský jazyk SPU TechF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

13_19 

(28.12.18)

existujúci 

ŠP  

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike

5.2.50. výrobná 

technika
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk SPU TechF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

18_19 

(28.12.18)

nový ŠP  

anglický jazyk a 

anglofónne kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

18_19 

(28.12.19)

nový ŠP  

anglický jazyk a 

anglofónne kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

596_18 

(18.12.18)  

existujúci 

ŠP

nemecký jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 
nemecký jazyk a 

slovenský jazyk
UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

596_18 

(18.12.18)  

existujúci 

ŠP

nemecký jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
nemecký jazyk a 

slovenský jazyk
UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

347_18   

(05.06.18) 

nový ŠP

učiteľstvo telesnej 

výchovy

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

348_18   

(05.06.18) 

nový ŠP

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

579_18 

(12.12.18)

nový ŠP

kvalita a 

bezpečnosť

5.2.57. kvalita 

produkcie
1. externá 4 Bc. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

46_19 

(15.01.19)

existujúci 

ŠP  

právo 3.4.1. právo 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
TTU PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

44_19 

(15.01.19)

existujúci 

ŠP  

právo 3.4.1. právo 2. externá 3 Mgr. 
1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
TTU PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

577_18 

(12.12.18)

nový ŠP

environmentálna 

chémia 

4.3.2. 

environmentálne 

inžinierstvo 

1. denná 3 Bc. 
1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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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)

463_18   

(27.08.18)  

existujúci 

ŠP

materiálové 

inžinierstvo
5.2.26. materiály 2. externá 3 Ing. slovenský TnUAD FPT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

484_18   

(14.09.18)  

existujúci 

ŠP

skladba a 

dirigovanie 

2.2.3. hudobné 

umenie
1. denná 3 Bc. 

1.slovenský jazyk

2. anglický jazyk

3. nemecký jazyk

VŠMU HTF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

488_18   

(21.09.18)  

nový ŠP

fyziologická a 

klinická výživa

7.4.10. fyziologická a 

klinická výživa
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský SZU FOZOŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

514_18   

(17.10.18)  

existujúci 

ŠP

ekonomika  a 

manažment 

verejnej správy

3.3.5. verejná 

správa a regionálny 

rozvoj

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

515_18   

(17.10.18)  

existujúci 

ŠP

financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. externá 3 Ing. 
1. slovenský

2. anglický
TUKE EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

517_18   

(17.10.18)  

existujúci 

ŠP

počítačové siete
9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

542_18   

(09.11.18)  

existujúci 

ŠP

počítačové 

inžinierstvo 

(konverzný)

9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
1. denná 4 Bc. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

6



Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

543_18   

(09.11.18)  

existujúci 

ŠP

informatika 

(konverzný)
9.2.1. informatika 1. denná 4 Bc. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

537_18   

(09.11.18)  

nový ŠP

informatika a 

riadenie
9.2.1. informatika 1. denná 3 Bc. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

538_18   

(09.11.18)   

nový ŠP

biomedicínska 

informatika

9.2.6. informačné 

systémy
2. denná 2 Ing. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

538_18   

(09.11.18)  

nový ŠP

biomedicínska 

informatika 

(konverzný)

9.2.6. informačné 

systémy
2. denná 3 Ing. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

496_18   

(03.10.18)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

politiky
3.1.6. politológia 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

1. slovenský

2. anglický
UCM FSV

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov 

(kritérium KSP-A6) 

536_18   

(31.10.18)  

nový ŠP

učiteľstvo 

hudobného 

umenia

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

536_18   

(31.10.18)  

nový ŠP

učiteľstvo 

hudobného 

umenia

 (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

495_18   

(2.10.18) 

existujúci 

ŠP 

podnikový 

manažment

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr.

1. slovenský

2. anglický
VŠM

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

567_18 

(05.12.18)  

nový ŠP

strunové a 

dychové nástroje

2.2.3. hudobné 

umenie
3. denná 3 ArtD.

1. anglický

2. nemecký
VŠMU HTF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov 

(kritérium KSP-A6) 

568_18 

(05.12.18)  

existujúci 

ŠP

strunové a 

dychové nástroje

2.2.3. hudobné 

umenie
3. externá 4 ArtD.

1. slovenský 

2. anglický

3. nemecký

VŠMU HTF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

568_18 

(05.12.18)  

existujúci 

ŠP

strunové a 

dychové nástroje

2.2.3. hudobné 

umenie
3. denná 3 ArtD. slovenský VŠMU HTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

555_18 

(20.11.18)  

nový ŠP

ekonomika a 

manažment 

lesnícko-

drevárskeho 

komplexu

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský TUZ 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

548_18 

(15.11.18)  

existujúci 

ŠP

kvantitatívne 

metódy 

v ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

564_18 

(27.11.18)  

existujúci 

ŠP

poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. 

1. slovenský

2. slovenský a 

anglický

3. anglický

EU NHF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

564_18 

(27.11.18)  

existujúci 

ŠP

ekonomika a 

manažment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. 

1. slovenský 

2. anglický

3. nemecký

EU FPM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

565_18 

(28.11.18)  

nový ŠP

misijná, 

charitatívna a 

rozvojová činnosť

3.1.14. sociálna 

práca
3. denná 3 PhD. slovenský a anglický VŠZaSP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

19_19 

(28.12.18)  

existujúci 

ŠP

riadiace systémy 

vo výrobnej 

technike

5.2.50. výrobná 

technika
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský SPU TechF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

21_19 

(28.12.18)  

existujúci 

ŠP

výrobné 

technológie (2014)

5.2.7. strojárske 

technológie a 

materiály

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský SPU TechF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

23_19 

(28.12.18)  

existujúci 

ŠP

dopravné stroje a 

zariadenia (2014)

5.2.3. dopravné 

stroje a zariadenia
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský SPU TechF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods. 8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

29_19 

(28.12.18)  

nový ŠP

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UMB PraF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

25_19 

(28.12.18)  

nový ŠP

potravinové zdroje 

a biotechnológie

6.1.18. 

agrobiotechnológie
3. denná 4 PhD. anglický SPU FBP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

484_18   

(14.09.18)  

existujúci 

ŠP

skladba a 

dirigovanie 

2.2.3. hudobné 

umenie
3. denná 3 ArtD.

1.slovenský jazyk

2. anglický jazyk

3. nemecký jazyk

VŠMU HTF

je spôsobilá s časovým 

obmedením do konca 

akedmického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
516_18 

(17.10.18)

existujúci 

ŠP   

priestorová a 

regionálna 

ekonómia

3.3.5. verejná správa 

a regionálny rozvoj
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský 

2. anglický
TUKE EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

495_18   

(2.10.18) 

existujúci 

ŠP 

podnikový 

manažment

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
VŠM

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

539_18 

(09.11.18) 

existujúci 

ŠP  

manažment 3.3.15. manažment 3. externá 4 PhD. slovenský a anglický ŽU FRI
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

541_18 

(09.11.18) 

existujúci 

ŠP  

inteligentné 

informačné 

systémy 

9.2.6. informačné 

systémy 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

540_18 

(09.11.18) 

existujúci 

ŠP  

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
3. externá 4 PhD. slovenský a anglický ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

523_18 

(19.10.18)

existujúci 

ŠP   

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 110.2.1a

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 110. 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)

496_18   

(3.10.18) 

nový ŠP 

európske štúdiá a 

politiky
3.1.6. politológia 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský 

2. anglický
UCM FSV

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akedmického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov 

(kritérium KSP-A6)
442_18   

(27.07.18)

existujúci 

ŠP

priemyselné 

inžinierstvo

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
3. externá 4 PhD. slovenský a anglický ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_18   

(27.07.18)

existujúci 

ŠP

strojárske 

technológie

5.2.7. strojárske 

technológie a 

materiály 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský a anglický ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

486_18   

(17.09.18)  

existujúci 

ŠP

medzinárodné 

právo 

3.4.8. medzinárodné 

právo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UPJŠ PraF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (§ 83 

ods.8 zákona; kritérium KSP-

A6) 

345_18   

(04.06.18) 

existujuci 

ŠP 

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 3. denná 3 PhD. slovenský KU FZ

Rektor žiadosť stiahol listom 

zo dňa 24. 1. 2019. AK 

akceptovala dôvod stiahnutia 

žiadosti a konanie vo veci 

zastavuje. 

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