
Príloha k uzneseniu 110.4.1/a, b

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)

563_18 

(23.11.18)  

správa ČO

národné hospodárstvo 
3.3.1. národné 

hospodárstvo 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský a anglický

2. anglický jazyk

3. slovenský a francúzsky 

4. slovenský a ruský

5. slovenský a nemecký

EU NHF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

563_18 

(23.11.18)  

správa ČO

ekonomická teória a 

ekonomická 

žurnalistika

3.3.1. národné 

hospodárstvo 
2. denná 2 Ing. 

1. anglický jazyk

2. slovenský a francúzsky 

3. slovenský a ruský

4. slovenský a nemecký

5. slovenský a anglický

EU NHF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

563_18 

(23.11.18)  

správa ČO

účtovníctvo a 

auditorstvo
3.3.12. účtovníctvo 2. denná  2 Ing. slovenský jazyk EU FHI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

533_18 

(29.10.18) 

správa ČO

medzinárodný 

manažment 
3.3.15. manažment 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FM 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

575_18 

(12.12.18)

správa PP

slovenčina v 

lingvokultúrnej 

kompetencii 

zahraničných 

študentov

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UMB FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

36_19 

(07.01.19)

správa PP

misiologia, diakonia a 

sociálna starostlivosť
2.1.12. teológia 2. denná 2 Mgr.

slovenský jazyk a 

maďarský jazyk
UJS RTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 110. zasadnutí AK - študijné programy
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547_18 

(15.11.18)  

správa ČO

kvalita produkcie
5.2.57. kvalita 

produkcie
1. denná 3 Bc.

anglický jazyk a slovenský 

jazyk
STU MtF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky 

(§ 83 ods. 8 zákona o VŠ); 

plnenie kritéria KSP-A6 

nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(pozri stanovisko)

576_18 

(12.12.18)

správa ČO

právo 3.4.1. právo 2. denná 2 Mgr.
1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
TTU PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

563_18 

(23.11.18) 

správa ČO

ekonomická teória
3.3.3. ekonomická 

teória
3. denná 3 PhD.

1. anglický jazyk

2. slovenský a anglický 

jazyk

3. slovenský jazyk

EU NHF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

563_18 

(23.11.18) 

správa ČO

marketingový a 

obchodný manažment

3.3.10. obchod a 

marketing
3. denná 3 PhD.

slovenský jazyk  a anglický 

jazyk
EU OF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

559_18

 (23.11.18)

správa ČO

aplikovaná informatika
9.2.9. aplikovaná 

informatika
3. denná 3 PhD.

slovenský jazyk  a anglický 

jazyk
ŽU FRI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

560_18 

(26.11.18) 

správa ČO

marketingová 

komunikácia a reklama

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
3. denná 3 PhD. slovenský jazyk UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

528_18 

(23.10.18) 

správa ČO

anatómia, histológia a 

embryológia

7.1.2. anatómia, 

histológia a 

embryológia

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
UPJŠ LF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

529_18 

(23.10.18) 

správa ČO

lekárska farmakológia 7.3.2. farmakológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský jazyk a anglický 

jazyk
UPJŠ LF 

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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