
Príloha k uzneseniu 111.4.1/a,b,c

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)

61_19 

(30.01.19)  

správa ČO

všeobecné lekárstvo 
7.1.1. všeobecné 

lekárstvo 

spojený 1. 

a 2. 
denná 6 MUDr.

 1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UK LF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

77_19 

(05.02.19) 

správa ČO 

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 Bc. slovenský TnUAD FZ
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

74_19 

(05.02.19) 

správa ČO 

elektronický obchod a 

manažment 

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

574_18 

(12.12.18)

správa ČO

archeológia 2.1.25. archeológia 1. denná 3 Bc. slovenský UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

574_18 

(12.12.18)

správa ČO

história 2.1.7. história 1. denná 3 Bc. slovenský UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

574_18 

(12.12.18)

správa ČO

história 2.1.7. história 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

122_19 

(05.03.19)  

správa ČO

archeológia 2.1.25. archeológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

47_19 

(16.01.19)

správa ČO  

história 2.1.7. história 1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

47_19 

(16.01.19)

správa ČO  

história 2.1.7. história 2. denná 2 Mgr. slovenský KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

47_19 

(16.01.19)

správa ČO  

učiteľstvo histórie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

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

komplexnej akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 111. zasadnutí AK - študijné programy
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Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 
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externá)
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dĺžka štúdia 
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Akad. 

titul

Jazyk 
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uskutočňovať 

na (vysokej škole 
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- uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

47_19 

(16.01.19)

správa ČO  

učiteľstvo histórie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

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

komplexnej akreditácie

49_19 

(16.01.19)

správa ČO

všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

6.3.1. všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

spojený 

1. a 2. 
denná 6 MVDr.

1. slovenský

2. anglický
UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

135_19 

(11.03.19)  

správa ČO

ekotechnika

5.2.46. 

poľnohospodárska a 

lesnícka technika

2. denná 2 Ing. slovenský TUZ FEVT

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona o VŠ); nesplnené 

kritérium KSP-A6 (pozri 

stanovisko )
155_19 

(22.03.19)  

správa ČO

dopravná technika a 

logistika

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

35_19 

(07.01.19)

správa ČO 

špeciálna pedagogika 

a pedagogika 

mentálne postihnutých

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
1. denná 3 Bc. slovenský

KU PdF 

pracovisko 

Levoča

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

35_19 

(07.01.19)

správa PP

špeciálna pedagogika 

a pedagogika 

mentálne postihnutých

1.1.6. špeciálna 

pedagogika
2. denná 2 Mgr. slovenský

KU PdF 

pracovisko 

Levoča

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

36_19 

(07.01.19)

správa ČO

učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. 

slovenský jazyk 

a maďarský 

jazyk

UJS PdF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

106_19 

(26.02.19)  

správa ČO

meranie a 

skúšobníctvo
5.2.53. meranie 2. denná 2 Ing. slovenský STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

126_19 

(05.03.19)  

správa ČO

ochrana a využívanie 

krajiny 

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

124_19 

(05.03.19)  

správa ČO

spev 2.2.3. hudobné umenie 1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU HTF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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odôvodnenie)

124_19 

(05.03.19)  

správa ČO

strihová a zvuková 

skladba

2.2.5. filmové umenie a 

multimédiá
2. denná 2 Mgr. art. slovenský VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

134_19 

(11.03.19)  

správa ČO

divadelný manažment 2.2.4. divadelné umenie 2. denná 2 Mgr. art. slovenský VŠMU DF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

125_19 

(05.03.19)  

správa ČO

učiteľstvo geografie

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

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

komplexnej akreditácie

125_19 

(05.03.19)  

správa ČO

učiteľstvo geografie

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

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

komplexnej akreditácie

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

röntgenológia a 

rádiológia

7.1.8. röntgenológia a 

rádiológia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

ortopédia 7.1.22. ortopédia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

 chirurgia 7.1.7. chirurgia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

61_19 

(30.01.19) 

správa ČO

 urológia 7.1.23 urológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

118_19 

(05.03.19) 

správa ČO

 klinická farmakológia
7.1.26 klinická 

farmakológia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

75_19 

(05.02.19) 

správa ČO

laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve

7.4.3. laboratórne 

vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve 

3. denná 3 PhD. slovenský TTU FZSP

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
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

74_19 

(05.02.19) 

správa ČO

ekonomika dopravy, 

spojov a služieb

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

136_19 

(11.03.19) 

správa ČO

 verejná správa
3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
3. denná 3 PhD. slovenský UPJŠ FVS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

574_18 

(12.12.18) 

správa ČO

slovenské dejiny 2.1.9. slovenské dejiny 3. denná 3 PhD. slovenský UKF FF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

47_19 

(16.01.19) 

správa ČO

história 2.1.9. slovenské dejiny 3. denná 3 PhD. slovenský KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_19 

(05.02.19) 

správa ČO

maďarský jazyk a 

literatúra

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
3. denná 3 PhD.

slovenský a 

maďarský
UJS PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

121_19 

(05.03.19) 

správa ČO

katolícka teológia
2.1.13. katolícka 

teológia
3. denná 3 PhD. slovenský TTU TF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

106_19 

(26.02.19) 

správa ČO

metrológia 5.2.55. metrológia 3. denná 3 PhD.
1. slovenský

2. anglický
STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

51_19 

(16.01.19) 

správa ČO

teória a technika 

prostredia budov
5.1.4. pozemné stavby 3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1.slovenský a 

anglický

2. anglický 

STU SvF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

104_19 

(26.02.19) 

správa ČO

aplikovaná mechanika
5.1.7. aplikovaná 

mechanika
3. denná 3 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

71_19 

(05.02.19) 

správa ČO

priestorové plánovanie
5.1.2. priestorové 

plánovanie
3. denná 3 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením (§ 83 ods. 8 

zákona o VŠ); kritérium 

KSP-A4, A6; pozri 

stanovisko
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Číslo žiadosti
Študijný program 
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Vyjadrenie AK*                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

72_19 

(05.02.19) 

správa ČO

analytická chémia
4.1.17. analytická 

chémia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU FCHTP

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

148_19 

(19.03.19) 

správa ČO

športová humanistika
8.1.4. športová 

humanistika
3. denná 3 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK FTVŠ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 

9 zákona), neprijala 

dostatočné opatrenia k 

odstráneniu nedostatkov v 

kritériu KSP-A6 (pozri 

stanovisko)
124_19 

(05.03.19) 

správa ČO

strihová a zvuková 

skladba

2.2.5. filmové umenie a 

multimédia
3. denná 3 ArtD. slovenský VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

124_19 

(05.03.19) 

správa ČO

spev 2.2.3. hudobné umenie 3. denná 3 ArtD. slovenský VŠMU HTF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

138_19 

(11.03.19) 

správa ČO

teória a dejiny štátu a 

práva

3.4.2. teória a dejiny 

štátu a práva
3. denná 3 PhD.

1. ruský 

2. anglický  

3. slovenský 

4. slovenský a 

anglický

UK PraF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

177_19 

(09.04.19) 

správa ČO

pracovné právo 3.4.6. pracovné právo 3. denná 3 PhD.
1. slovenský

2. anglický
TTU PraF

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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