
Príloha k uzneseniu 111.2.1/a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 111. 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)

81_19 

(08.02.19) 

existujúci 

ŠP 

ošetrovateľstvo 
7.4.1. 

ošetrovateľstvo 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TTU FZSP

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

54_19 

(18.01.19)

nový ŠP

verejné zdravotníctvo 
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský TnUAD FZ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

82_19 

(11.02.19) 

existujúci 

ŠP 

elektronický obchod a 

manažment 

3.3.20. odvetvové 

ekonomiky a 

manažment

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

slovenský jazyk  a 

anglický jazyk
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

89_19 

(19.02.19)

nový ŠP  

ekonomika a 

manažment 

v obchodnom 

podnikaní

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Ing. 

1. slovenský jazyk a 

anglický jazyk

2. slovenský jazyk a 

nemecký jazyk

3. slovenský jazyk a 

ruský jazyk

ISM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

90_19 

(19.02.19)

existujúci 

ŠP  

medzinárodné 

podnikanie v obchode 

a službách

3.3.9. obchodné 

podnikanie
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
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

572_18 

(06.12.18)

existujúci 

ŠP  

manažment 3.3.15. manažment 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk

KU PdF 

pracovisko 

Poprad

rektor vzal žiadosť späť 

(§ 83 ods. 17 zákona o VŠ); 

AK akceptovala dôvod 

späťvzatia

9_19 

(28.12.18)

nový ŠP  

manažment služieb v 

automobilovom 

priemysle

3.3.15. manažment 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský VŠDTI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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druhý, 
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62_19 

(30.01.19)  

nový ŠP

informačné systémy vo 

verejnej správe 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa 

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický jazyk
UPJŠ FVS

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

92_19 

(19.02.19)

nový ŠP  

rozvoj dieťaťa a 

štúdium rodiny 

3.1.14. sociálna 

práca 
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. anglický jazyk

2. slovenský jazyk
TTU FZSP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

584_18 

(12.12.18)

existujúci  

ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UCM FSV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

67_19 

(31.01.19)

existujúci  

ŠP 

muzeológia 2.1.24. muzeológia 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

41_19 

(11.01.19)

nový ŠP  

politológia - 

masmediálne štúdiá

3.1.6. politológia

3.2.3. masmediálne 

štúdiá 

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

588_18 

(18.12.18) 

existujúci 

ŠP 

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

590_18 

(18.12.18) 

existujúci 

ŠP 

telekomunikácie
5.2.15. 

telekomunikácie
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

592_18 

(18.12.18)

existujúci  

ŠP

automobilová 

mechatronika 

5.2.16. 

mechatronika
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

595_18 

(18.12.18)  

existujúci 

ŠP

robotika a kybernetika 9.2.7. kybernetika 1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

68_19 

(04.02.19)

nový ŠP 

dátová veda 

9.2.1. informatika 

(HO)

9.1.9. aplikovaná 

matematika (VO)

1. denná 3 Bc. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

130_19 

(08.03.19)  

nový ŠP

technická fyzika 4.1.1. fyzika 2. denná 2 Mgr.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

589_18 

(18.12.18)

existujúci 

ŠP  

elektroenergetika
5.2.9. 

elektrotechnika
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

591_18 

(18.12.18)  

existujúci 

ŠP

jadrové a fyzikálne 

inžinierstvo 

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

593_18 

(18.12.18) 

existujúci  

ŠP

elektrotechnika
5.2.9. 

elektrotechnika
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

594_18 

(18.12.18)  

existujúci 

ŠP

elektronika 5.2.13. elektronika 1. denná 3 Bc.
1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

519_18 

(17.10.18)

existujúci 

ŠP   

fyzikálne inžinierstvo 

progresívnych 

materiálov 

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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520_18 

(17.10.18)

existujúci 

ŠP   

automobilová 

elektronika 
5.2.13. elektronika 2. denná 2 Ing. 

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
TUKE FEI

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov 

(kritérium KSP-A6) 

518_18 

(17.10.18)

existujúci 

ŠP   

automatizované 

elektrotechnické 

systémy 

5.2.9. 

elektrotechnika (HO)

5.2.14. 

automatizácia (VO)

1. denná 3 Bc.
1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk 
TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

546_18 

(14.11.18) 

nový ŠP 

náuka o dobrom živote 2.1.12. teológia 1. denná 3 Bc. slovenský UKF FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá  

KSP-B1, B2 a B11; 

(pozri HS)
43_19 

(15.01.18)

existujúci 

ŠP  

slovenský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 
1. slovenský 

2. anglický
PU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

558_18 

(21.11.18)  

existujúci 

ŠP

východoslovanské 

jazyky a kultúry 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
1. denná  3 Bc. 

slovenský a ruský a 

ukrajinský a 

bieloruský

UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

558_18 

(21.11.18)  

existujúci 

ŠP

aplikovaná etika - 

etická expertíza a 

etické poradenstvo 

2.1.5. etika 2. externá 3 Mgr. slovenský

UKF FF

pracovisko 

Martin

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

65_19 

(31.01.19)

nový ŠP 

španielsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

španielsky
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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65_19 

(31.01.19)

nový ŠP 

španielsky jazyk a 

kultúra (v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

španielsky
UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

87_19 

(15.02.19)

existujúci 

ŠP  

britské a americké 

štúdiá

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

88_19 

(15.02.19)

existujúci 

ŠP  

britské a americké 

štúdiá

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. anglický UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

459_18   

(09.08.18) 

existujúci 

ŠP 

pedagogický asistent 

pre inkluzívne 

vzdelávanie 

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský a český UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
AK akceptovala zdôvodnenie názvu 

ŠP, odporúčanie stálej PS na jeho 

zmenu je bezpredmetné

553_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

pedagogika - 

vychovávateľstvo
1.1.4. pedagogika 1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

554_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

sociálna pedagogika 1.1.4. pedagogika 2. denná  2 Mgr. slovenský UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

554_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

sociálna pedagogika 

(2014)
1.1.4. pedagogika 2.  externá 3 Mgr. slovenský UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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556_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

učiteľstvo výtvarného 

umenia (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná  3 Bc. slovenský UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

557_18 

(20.11.18)  

existujúci 

ŠP

učiteľstvo výtvarného 

umenia (v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná  2 Mgr. slovenský UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

6_19 

(27.12.18)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo výtvarného 

umenia  

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

7_19 

(27.12.18)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo výtvarného 

umenia  

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

569_18 

(06.12.18)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo histórie

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

570_18 

(06.12.18)

existujúci 

ŠP  

učiteľstvo histórie

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

119_19 

(04.03.19)  

existujúci 

ŠP 

právo 3.4.1. právo 2. 
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. anglický jazyk

2. slovenský jazyk
TTU PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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149_19 

(19.03.19)  

nový ŠP

medzinárodné vzťahy 
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy 
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

534_18 

(31.10.18) 

existujúci 

ŠP

biomedicínska chémia 4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský

2. anglický
UCM FPV 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; 

(pozri HS). AK neakceptovala 

dôvod stiahnutia žiadosti 

rektorom UCM. 

171_19 

(05.04.19)

nový ŠP   

informačná 

bezpečnosť

9.2.9. aplikovaná 

informatika
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk 
STU FIIT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

172_19 

(05.04.19)

nový ŠP   

informačná 

bezpečnosť 

(konverzný)

9.2.9. aplikovaná 

informatika
2. denná 3 Ing. 

slovenský a 

anglický jazyk 
STU FIIT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

39_19 

(15.01.19)  

existujúci 

ŠP

hygiena 7.1.6. hygiena 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

53_19 

(22.01.19)  

existujúci 

ŠP

laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve 

3. externá 4 PhD. slovenský TTU FZSP

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
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Príloha k uzneseniu 111.2.1/a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 111. 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)

66_19 

(31.01.19)  

nový ŠP

muzeológia a kultúrne 

dedičstvo
2.1.24. muzeológia 3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

67_19 

(31.01.19)  

existujúci 

ŠP

archeológia 2.1.25. archeológia 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

84_19 

(19.02.19)  

existujúci 

ŠP

sociálna práca
3.1.14. sociálna 

práca
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TTU FZSP

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

571_18 

(06.12.18)  

existujúci 

ŠP

história
2.1.9. slovenské 

dejiny
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský KU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

32_19 

(31.12.18)  

existujúci 

ŠP

veterinárna morfológia 

a fyziológia

6.3.3. veterinárna 

morfológia a 

fyziológia

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

52_19 

(18.01.19)  

nový ŠP

protipožiarna ochrana 

a bezpečnosť

8.3.6. záchranné 

služby
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. 

1. slovenský

2. anglický
TUZ DreF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

28_19 

(28.12.18)  

existujúci 

ŠP

masmediálne štúdiá
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
PEVŠ FMd

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 111.2.1/a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 111. 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)

78_19 

(06.02.19)  

existujúci 

ŠP

britské a americké 

štúdiá

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

558_18 

(21.11.18)  

existujúci 

ŠP

slavistika - slovanské 

jazyky 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský a ruský UKF FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky  (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6), pozri HS
558_18 

(21.11.18)  

existujúci 

ŠP

teória literatúry a 

dejiny konkrétnych 

národných literatúr 

2.1.23. teória 

literatúry a dejiny 

konkrétnych 

národných literatúr 

3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

83_19 

(15.02.19)  

nový ŠP

všeobecná jazykoveda
2.1.33. všeobecná 

jazykoveda
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UPJŠ FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri HS)

93_19 

(21.02.19)  

existujúci 

ŠP

katolícka teológia
2.1.13. katolícka 

teológia
3. externá 4 PhD. slovenský TTU TF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

585_18 

(17.12.18)  

nový ŠP

pedagogika 1.1.4. pedagogika 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. 

slovenský a 

anglický
UK FF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A6, B1, B2, B9 (pozri 

HS)

153_19 

(21.03.19)  

nový ŠP 

kvalita a bezpečnosť
5.2.57. kvalita 

produkcie
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

154_19 

(21.03.19)  

nový ŠP 

Quality and Safety 

(kvalita a bezpečnosť)

5.2.57. kvalita 

produkcie
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP
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Príloha k uzneseniu 111.2.1/a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 111. 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)

108_19 

(28.02.19)  

nový ŠP

občianske právo
3.4.11. občianske 

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

58_19 

(28.01.19)  

nový ŠP

priestorové plánovanie
5.1.2. priestorové 

plánovanie
3. externá 4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá KSP-

A4, A6 (pozri HS)

109_19 

(28.02.19)  

nový  

spoločný ŠP

chémia a chemické 

technológie

5.2.19. anorganická 

technológia a 

materiály

3. denná 4 PhD.

1. slovenský a 

český a anglický 

2. anglický

STU FCHPT

 + VŠCHT 

Praha

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

110_19 

(28.02.19)  

nový  

spoločný ŠP

biotechnológie
5.2.25. 

biotechnológie
3. denná 4 PhD.

1. slovenský a 

český a anglický 

2. anglický

STU FCHPT

 + VŠCHT 

Praha

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

34_19 

(31.12.18)  

existujúci 

ŠP

imunológia 4.2.15. imunológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

38_19 

(14.01.19)  

nový ŠP

didaktika dejepisu
1.1.10. odborová 

didaktika
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. 

slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

455_18   

(15.08.18) 

existujúci 

ŠP 

didaktika dejepisu
1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 111.2.1/a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na 111. 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)

501_18   

(4.10.18) 

nový ŠP

teória vyučovania 

výchovy

 k občianstvu

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona o VŠ); nesplnené 

kritérium KSP-A6 (pozri HS). 

AK sa oboznámila s 

vyjadrením rektora k HS a 

zaslané pripomienky 

neakceptovala. 

512_18 

(16.10.18)

nový ŠP   

didaktika 

spoločenskovedných 

predmetov 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UK PdF

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona o VŠ); nesplnené 

kritérium KSP-B1 (pozri HS). 

AK sa oboznámila s 

vyjadrením rektora k HS a 

zaslané pripomienky 

neakceptovala. 

513_18 

(16.10.18)

nový ŠP   

didaktika cudzích 

jazykov a literatúr

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

nemecký a anglický
UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona o VŠ); nový ŠP

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