
Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

217_19 

(14.05.19)  

nový ŠP

materiály a 

technológie pre 

automobilový 

priemysel 

5.2.26. materiály 1. denná 4 Bc.
slovenský a 

anglický
TnUAD FPT

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

391_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

Metallurgy, 

Materials and 

Recycling 

(metalurgia, 

materiály a 

recyklácia)

5.2.39. hutníctvo 1. denná 3 Bc. anglický TUKE FMMR

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

115_19 

(01.03.19)  

nový ŠP

manažment kvality 
3.3.15. 

manažment
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk 

UCM

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

168_19 

(03.04.19)

existujúci ŠP  

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
1. externá 4 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

168_19 

(03.04.19)

existujúci ŠP  

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
2. externá 3 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

162_19 

(28.03.19)  

nový ŠP

Automation and 

Control of Machines 

and Processes 

(automatizácia a 

riadenie strojov a 

procesov) 

5.2.14. 

automatizácia 
2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
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Číslo žiadosti
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Študijný odbor 
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štúdia 

(prvý, 

druhý, 
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prvý a 

druhý, 

tretí)

Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 
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rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul
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na (vysokej 
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názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

214_19 

(14.05.19)  

existujúci ŠP

záchranné služby
8.3.6. záchranné 

služby
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

64_19 

(31.01.19)

nový ŠP 

 bezpečnostné 

inžinierstvo 

8.3.7. občianska 

bezpečnosť 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
UCM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

 KSP-A1, KSP-A2 a KSP-A6; 

(pozri HS)

64_19 

(31.01.19)

nový ŠP 

 bezpečnostné 

inžinierstvo 

8.3.7. občianska 

bezpečnosť 
1. externá 4 Bc. slovenský UCM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

 KSP-A1, KSP-A2 a KSP-A6; 

(pozri HS)

339_19 

(12.06.19)

nový ŠP 

inteligentné 

systémy

9.2.8. umelá 

inteligencia 

9.2.9. aplikovaná 

informatika  (VO)

2. denná 2 Ing. slovenský TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

340_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

Intelligent systems 

(inteligentné 

systémy)

9.2.8. umelá 

inteligencia

9.2.9. aplikovaná 

informatika  (VO)

2. denná 2 Ing. anglický TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

312_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

bioinformatika

(konverzný)

9.2.1. informatika

4.2.1. biológia 

(VO)
1. denná 4 Bc.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

312_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

fyzika

(konverzný)

4.1.1. fyzika
1. denná 4 Bc.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

2



Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ alebo 

fakulte - uviesť 

názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 
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312_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

technická fyzika

(konverzný)

4.1.1. fyzika
1. denná 4 Bc.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

312_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

obnoviteľné zdroje 

energie a 

environmentálna 

fyzika 

(konverzný)

4.1.1. fyzika
1. denná 4 Bc.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

223_19 

(15.05.19)  

nový ŠP

analýza dát a umelá 

inteligencia

9.1.1. 

matematika

9.2.1. informatika 

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UPJŠ PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

224_19 

(15.05.19)  

nový ŠP

analýza dát a umelá 

inteligencia

9.2.1. informatika

9.1.1. 

matematika

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UPJŠ PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

182_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

manažérstvo 

prevádzky 

dopravnej a 

energetickej 

techniky 

5.2.2. údržba 

strojov a 

zariadení

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ FEVT

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

163_19 

(28.03.19)  

nový ŠP

inžinierstvo 

prostredia 

5.2.49. procesná 

technika 
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

243_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

priemyselná 

automatizácia

5.2.52. 

priemyselné 

inžinierstvo

2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 
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244_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

Industrial 

automation

(priemyselná 

automatizácia)

5.2.52. 

priemyselné 

inžinierstvo

2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

246_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

priemyselná 

mechatronika

5.2.50. výrobná 

technika
1. denná 3 Bc. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
248_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

priemyselná 

mechatronika

5.2.50. výrobná 

technika
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

247_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

Industrial 

mechatronics

(priemyselná 

mechatronika)

5.2.50. výrobná 

technika
1. denná 3 Bc. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

249_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

Industrial 

mechatronics

(priemyselná 

mechatronika)

5.2.50. výrobná 

technika
2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

250_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

robotika a 

robototechnológie

5.2.50. výrobná 

technika
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

251_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

Robotics and 

robototechnology 

(robotika a 

robototechnológie)

5.2.50. výrobná 

technika
2. denná 2 Ing. anglický TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

4
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. zasadnutí AK - vysoké školy
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Študijný program 

(názov; nový názov)
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Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

279_19 

(03.06.19)  

existujúci ŠP

anglický jazyk a 

kultúra 

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
1. denná 3 Bc.

1. slovenský

2. anglický
UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

279_19 

(03.06.19)  

existujúci ŠP

anglický jazyk a 

kultúra 

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
2. denná 2 Mgr.

1. slovenský

2. anglický
UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

95_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - filozofia

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 

2.1.1. filozofia

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

100_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

latinský jazyk a 

literatúra - britské a 

americké štúdiá

2.1.31. klasické 

jazyky 

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

102_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra - britské a 

americké štúdiá

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra 

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

103_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - nemecký 

jazyk a literatúra

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 
1. denná 3 Bc.

1. anglický 

2. nemecký
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

201_19 

(25.04.19)  

nový ŠP

európske štúdiá
2.1.16. 

religionistika 
1.

denná aj 

externá 
3/4 Bc. slovenský PU GKTF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
202_19 

(25.04.19)  

nový ŠP

európske štúdiá
2.1.16. 

religionistika 
2. 

denná aj 

externá 
2/3 Mgr.  slovenský PU GKTF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

313_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP 

európske kultúrne 

štúdiá

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

anglický a 

francúzsky a 

nemecký a 

ruský

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

313_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

európske kultúrne 

štúdiá

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

anglický a 

francúzsky a 

nemecký a 

ruský

UMB FF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

310_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

audiovizuálne 

štúdiá

2.1.20. dejiny a 

teória filmového 

umenia a 

multimédií

1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU FTF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

310_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

audiovizuálne 

štúdiá

2.1.20. dejiny a 

teória filmového 

umenia a 

multimédií

2. denná 2 Mgr. slovenský VŠMU FTF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

99_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - informatika

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 

9.2.1. informatika

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

98_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

história - britské a 

americké štúdiá 

2.1.7. história

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 

1. denná 3 Bc.  slovenský UPJŠ FF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

101_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - psychológia

2.1.29. 

neslovanské 

jazyky a literatúry 

3.1.9. 

psychológia

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

280_19 

(03.06.19)  

existujúci ŠP

andragogika
1.1.9. 

andragogika
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

114_19 

(28.02.19)  

existujúci ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc.
slovenský  a 

francúzsky 
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

114_19 

(28.02.19)  

existujúci ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

francúzsky 
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

17_19 

(28.12.18)

nový ŠP  

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

17_19 

(28.12.18)

nový ŠP  

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

598_18 

(18.12.18)  

iniciácia

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. anglický UK FF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

86_19 

(15.02.19)

existujúci ŠP  

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

(v kombinácii) 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. 
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

185_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský PU FŠ
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

186_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

učiteľstvo telesnej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský PU FŠ
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

290_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

Aerospace 

Ingineering (letecké 

a kozmické 

inžinierstvo) 

5.2.61. letecké a 

kozmické 

inžinierstvo

2. denná 2 Ing. anglický TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

291_19 

(03.06.19)

nový ŠP  

letecké a kozmické 

inžinierstvo 

5.2.61. letecké a 

kozmické 

inžinierstvo

2. denná 2 Ing. slovenský TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
229_19 

(15.05.19)  

nový ŠP

kozmické 

inžinierstvo 

5.2.61. letecké a 

kozmické 

inžinierstvo

2. denná 2 Ing.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU FEI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

228_19 

(15.05.19)  

existujúci ŠP

aplikovaná 

elektrotechnika

5.2.53. meranie

5.2.9. 

elektrotechnika 

(VO)

2. denná 2 Ing.
1. slovenský

2. anglický
STU FEI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

225_19 

(15.05.19)  

existujúci ŠP

geodézia a 

kartografia

5.1.3. geodézia a 

kartografia
1. denná 3 Bc. slovenský STU SvF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

226_19 

(15.05.19)  

existujúci ŠP

geodézia a 

kartografia

5.1.3. geodézia a 

kartografia
2. denná 2 Ing.

1. slovenský

2. anglický
STU SvF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

203_19 

(29.04.19)  

existujúci ŠP

inžinierstvo 

životného prostredia

4.3.2. 

environmentálne 

inžinierstvo 

2. denná 2 Ing. 
1. slovenský 

2. anglický 
UCM FPV

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 
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Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

233_19 

(16.05.19)  

existujúci ŠP

environmentálny 

manažment

4.3.3. 

environmentálny 

manažment

1.  externá 4 Bc. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky  (§ 83 ods. 8 

zákona; kritérium KSP-A6,pozri HS); 

AK sa oboznámila s vyjadrením 

rektora a neakceptovala jeho 

stanovisko., 

234_19 

(16.05.19)  

existujúci ŠP

environmentálny 

manažment

4.3.3. 

environmentálny 

manažment

2.  externá 3 Ing. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na 2 roky  (§ 83 ods. 8 

zákona; kritérium KSP-A6), 

pozri HS

181_19 

(10.04.19) 

nový ŠP

forenzná a 

kriminalistická 

environmentalistika 

4.3.2. 

environmentálne 

inžinierstvo 

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 

(VO) 

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

146_19 

(13.03.19)  

nový ŠP

pozemkové úpravy 

a informačné 

systémy v 

poľnohospodárstve 

6.1.11. 

krajinárstvo
1. denná 3 Bc. slovenský SPU FZKI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

183_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

špeciálna pohybová 

príprava v 

bezpečnostných 

zložkách

8.1.2. šport 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

slovenský a 

český
PU FŠ

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

184_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

šport a zdravie 8.1.2. šport 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský a 

český

2. anglický

PU FŠ
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

180_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

geológia vo 

využívaní krajiny
4.1.23. geológia 1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

180_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

inžinierska geológia 

a hydrogeológia
4.1.23. geológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

216_19 

(09.05.19)  

nový ŠP

ekonomická, 

sociálna a politická 

geografia 

4.1.35. geografia 1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

216_19 

(09.05.19)  

nový ŠP

 geografia, 

demografia, 

migrácia a ľudské 

zdroje  

4.1.35. geografia 1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

173_19 

(05.04.19) 

nový ŠP 

geopotenciál 

regiónov

4.1.23. geológia 

4.1.35. geografia 

(VO)

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UMB FPV

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
174_19 

(05.04.19) 

existujúci ŠP 

geografia a rozvoj 

regiónov
4.1.35. geografia 2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UMB FPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

257_19 

(21.05.19)  

existujúci ŠP

geografia a 

aplikovaná 

geoinformatika 

4.1.35. geografia 2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský

2. anglický
PU FHPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

193_19 

(16.04.19) 

existujúci ŠP

hudobná tvorba a 

teória

2.2.3. hudobné 

umenie 
1.

denná aj 

externá 
3/4 Bc. slovenský HUAJA

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

193_19 

(16.04.19) 

existujúci ŠP

hudobná tvorba a 

teória

2.2.3. hudobné 

umenie 
2.

denná aj 

externá 
2/3 Mgr. art. slovenský HUAJA

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

188_19 

(11.04.19) 

nový ŠP

podnikový obchod a 

marketing

3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický a ruský
EU PHF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
116_19 

(01.03.19)  

existujúci ŠP

riadenie a 

organizácia 

sociálnych služieb

3.1.14. sociálna 

práca 
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. slovenský TTU FZSP 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

145_19 

(12.03.19)  

nový 

(spoločný)   

ŠP

politológia 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický

UMB FPVaMV + 

Sveučilište u 

Mostaru (Bosna 

a Hercegovina)

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

160_19 

(26.03.19)  

nový ŠP

charitatívna služba 

a sociálne 

poradenstvo 

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

2. 
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský PU PBF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

312_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

dátová veda 

(konverzný)

9.2.1. informatika

9.1.9. aplikovaná 

matematika (VO)
1. denná 4 Bc.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

129_19 

(08.03.19)  

nový ŠP

učiteľstvo 

hudobného umenia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
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Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

129_19 

(08.03.19)  

nový ŠP

učiteľstvo 

hudobného umenia 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

144_19 

(12.03.19)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo hudby 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

144_19 

(12.03.19)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo hudby

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

144_19 

(12.03.19)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo hudby

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. externá 3 Mgr. slovenský UK PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

190_19 

(15.04.19) 

existujúci ŠP

učiteľstvo 

hudobného umenia 

a školské hudobné 

súbory (2014)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. externá 4 Bc. slovenský UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

13



Príloha k uzneseniu č. 112.2.1a,b

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. 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)

Štanda

rdná 

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)

192_19 

(15.04.19) 

existujúci ŠP

učiteľstvo 

hudobného umenia 

a školské hudobné 

súbory (2014)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. externá 3 Mgr. slovenský UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

113_19 

(28.02.19)  

nový ŠP

rodinné podnikanie 

v drevárstve a 

nábytkárstve 

5.2.42. 

drevárstvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ DreF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

147_19 

(15.03.19)  

nový  ŠP

drevárstvo s 

podporou 

informačných 

technológií

5.2.42. 

drevárstvo
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ DreF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

297_19 

(04.06.19)

nový ŠP

chémia

(konverzný)
4.1.14. chémia 1. denná 4 Bc. slovenský UK PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
297_19 

(04.06.19)

nový ŠP

biochémia 

(konverzný)
4.1.14. chémia 1. denná 4 Bc. slovenský UK PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

197_19 

(23.04.19) 

nový ŠP

manažment 

vzdelávania 

a verejnej správy 

1.1.9. 

andragogika 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa (VO)

1.
denná aj 

externá 
3/4 Bc. slovenský UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

197_19 

(23.04.19) 

nový ŠP

manažment 

vzdelávania 

a verejnej správy 

1.1.9. 

andragogika 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa (VO)

2.
denná aj 

externá 
2/3 Mgr.  slovenský UKF PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

14
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  mimoriadnom 112. zasadnutí AK - vysoké školy
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Študijný odbor 
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Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

194_19 

(12.04.19) 

nový ŠP

ošetrovateľstvo 
7.4.1. 

ošetrovateľstvo 
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský SZU FOZOŠ

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
327_19 

(11.06.19) 

nový ŠP

anatómia, histológia 

a embryológia

7.1.2. anatómia, 

histológia a 

embryológia

3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
189_19 

(11.04.19) 

existujúci ŠP

marketingový a 

obchodný 

manažment 

3.3.10. obchod a 

marketing
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
EU OF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

204_19 

(30.04.19) 

existujúci ŠP

ekonomika a 

manažment 

podniku

3.3.16. 

ekonomika a 

manažment 

podniku

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský EU PHF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

230_19 

(15.05.19) 

nový ŠP

verejná správa

3.3.5. verejná 

správa a 

regionálny rozvoj

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
VŠEaMVS

Rokovanie prerušené do 113. ZAK. 

164_19 

(28.03.19)

nový ŠP  

integratívna 

sociálna práca 

3.1.14. sociálna 

práca 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
167_19 

(01.04.19)

nový ŠP  

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský VŠZaSP FZSP

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
140_19 

(12.03.19)  

nový ŠP 

modelovanie a 

simulácia procesov

5.2.14. 

automatizácia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický 

STU MtF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

166_19 

(28.03.19)  

nový ŠP 

Automation and 

Control 

(automatizácia a 

riadenie)

5.2.14. 

automatizácia
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

15
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(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

214_19 

(14.05.19) 

existujúci ŠP

záchranné služby
8.3.6. záchranné 

služby
3. 

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. anglický

2. slovenský
ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

165_19 

(28.03.19)

nový ŠP  

inžinierstvo 

prostredia 

5.2.49. procesná 

technika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

238_19 

(16.05.19) 

nový ŠP

Industrial 

automation 

(priemyselná 

automatizácia)

5.2.52 

priemyselné 

inžinierstvo

3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD. anglický TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

239_19 

(16.05.19) 

nový ŠP

priemyselná 

automatizácia

5.2.52 

priemyselné 

inžinierstvo

3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

240_19 

(16.05.19) 

nový ŠP

priemyselná 

mechatronika

5.2.50. výrobná 

technika
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

241_19 

(16.05.19) 

nový ŠP

Industrial 

mechatronics 

(priemyselná 

mechatronika)

5.2.50. výrobná 

technika
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. anglický TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

242_19 

(16.05.19) 

nový ŠP

robotika a 

robototechnológie

5.2.50. výrobná 

technika
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

16
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245_19 

(16.05.19) 

nový ŠP

Robotics and 

robototechnology 

(robotika a 

robototechnológie)

5.2.50. výrobná 

technika
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. anglický TUKE SjF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom garant 

dovŕši 70 rokov (kritérium KSP-A6) 

237_19 

(16.05.19) 

existujúci ŠP

energetické stroje a 

zariadenia

5.2.6. energetické 

stroje a 

zariadenia

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
ŽU SjF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

57_19 

(25.01.19)

existujúci ŠP

aplikovaná etika 2.1.5. etika 3. denná 3 PhD. slovenský UMB FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium KSP-A6 

(pozri HS)

57_19 

(25.01.19)

existujúci ŠP

aplikovaná etika 

(2014)
2.1.5. etika 3. externá 4 PhD. slovenský UMB FF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium KSP-A6 

(pozri HS)

351_19 

(12.06.19) 

existujúci ŠP

teória a dejiny 

žurnalistiky

3.2.2. teória a 

dejiny žurnalistiky
3. denná 3 PhD. slovenský KU FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

396_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠP

etika a morálna 

filozofia
2.1.5. etika 3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský TTU FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

409_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

všeobecná 

jazykoveda

2.1.33. 

všeobecná 

jazykoveda

3. denná 3 PhD.
 slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

409_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

všeobecná 

jazykoveda (2014)

2.1.33. 

všeobecná 

jazykoveda

3. externá 4 PhD.
 slovenský a 

anglický
UMB FF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

17
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280_19 

(03.06.19) 

existujúci ŠP

andragogika
1.1.9. 

andragogika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

195_19 

(15.04.19) 

existujúci ŠP

pedagogika (2014) 1.1.4. pedagogika 3. externá 4 PhD. slovenský UMB PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

231_19 

(15.05.19) 

existujúci ŠP

meracia technika
5.2.54. meracia 

technika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU FEI
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

232_19 

(15.05.19) 

nový ŠP

kozmické 

inžinierstvo

5.2.61. letecké a 

kozmické 

inžinierstvo

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU FEI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
206_19 

(02.05.19) 

existujúci ŠP

štruktúra a 

vlastnosti dreva

5.2.44. štruktúra 

a vlastnosti dreva
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. anglický

2. slovenský
TUZ DreF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

292_19 

(03.06..19) 

nový ŠP

Aerospace Systems 

(letecké a kozmické 

systémy)

5.2.61. letecké a 

kozmické 

inžinierstvo

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD anglický TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

293_19 

(03.06.19) 

nový ŠP

letecké a kozmické 

systémy

5.2.61. letecké a 

kozmické 

inžinierstvo

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský TUKE LetF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

298_19 

(04.06.19) 

existujúci ŠP

integrovaná 

bezpečnosť

8.3.5. 

bezpečnosť a 

ochrana zdravia 

pri práci

3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU MtF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

253_19 

(21.05.19) 

existujúci ŠP

pracovné právo
3.4.6. pracovné 

právo
3. externá 4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TTU PraF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

18
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278_19 

(31.05.19) 

existujúci ŠP

teória a dejiny štátu 

a práva 

3.4.2. teória a 

dejiny štátu a 

práva 

3. externá 4 PhD.
1. slovenský

2. anglický
TTU PraF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

191_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

teória a dejiny štátu 

a práva 

3.4.2. teória a 

dejiny štátu a 

práva 

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. anglický 

2. slovenský

3. slovenský a 

anglický 

UK PraF 
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

330_19 

(12.06.19) 

nový ŠP

trestné právo
3.4.7. trestné 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský UPJŠ PraF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
179_19 

(10.04.19) 

nový ŠP

ochrana a 

využívanie krajiny 

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
180_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

aplikovaná 

geofyzika

4.1.30. 

aplikovaná 

geofyzika

3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

180_19 

(10.04.19) 

existujúci ŠP

inžinierska geológia

4.1.26. 

inžinierska 

geológia

3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

157_19 

(25.03.19)  

existujúci ŠP

geochémia 
4.1.28. 

geochémia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský

2. anglický
UMB FPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

211_19 

(09.05.19) 

nový ŠP

antropológia
4.2.8. 

antropológia
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský UK PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
258_19 

(21.05.19) 

existujúci ŠP

regionálna 

geografia a 

regionálny rozvoj

4.1.38. 

regionálna 

geografia

3. 
denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský PU FHPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

19
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externá, 

denná aj 

externá)

Štanda

rdná 

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)

326_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP

molekulárna 

biológia

4.2.3. 

molekulárna 

biológia

3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD.

slovenský a 

anglický
UCM FPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

348_19 

(12.06.19) 

nový ŠP

agrochémia a 

výživa rastlín

6.1.8. 

agrochémia a 

výživa rastlín

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD. anglický SPU FAPZ

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

350_19 

(12.06.19) 

nový ŠP

všeobecná rastlinná 

produkcia

6.1.6. všeobecná 

rastlinná 

produkcia

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD. anglický SPU FAPZ

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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