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133_19 

(11.03.19)  

správa ČO

manažment predaja 
3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. francúzsky  EU OF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

131_19 

(11.03.19)  

správa ČO

politológia 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr.
1. slovenský 

2. anglický
PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

138_19 

(11.03.19)  

správa ČO

psychológia 3.1.9. psychológia 1. denná 3 Bc. slovenský UK FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

138_19 

(11.03.19)  

správa ČO

verejná politika 
3.1.7. verejná politika 

a verejná správa 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

anglický 
UK FSEV

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

156_19 

(25.03.19)  

správa ČO

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 1. denná 3 Bc. slovenský

VŠZaSP

pracovisko 

Rožňava

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

176_19 

(05.04.19) 

správa ČO

verejná správa 
3.1.7. verejná politika 

a verejná správa 
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FVS

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

176_19 

(05.04.19) 

správa ČO

verejná správa 
3.1.7. verejná politika 

a verejná správa 
2. denná 2 Mgr. slovenský UPJŠ FVS

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský 

2. anglický
UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

história - geografia 
2.1.7. história

4.1.35. geografia 
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na mimoriadnom 

112. zasadnutí AK - študijné programy

1



Príloha k uzneseniu č. 112.4.1a-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)

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na mimoriadnom 

112. zasadnutí AK - študijné programy

295_19 

(03.06.19)

správa PP

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
2. denná 2 Mgr.

slovenský  a 

anglický
UMB FPV

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

296_19 

(03.06.19)

správa ČO

aplikovaná 

informatika 

9.2.9. aplikovaná 

informatika 
1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

maďarský 
UJS EkF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

anglický jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

anglický jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

francúzsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 

1. francúzsky a 

anglický

2. slovenský a 

francúzsky  

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

francúzsky jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

1. francúzsky a 

anglický

2. slovenský a 

francúzsky  

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

ruský jazyk a kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 

1. ruský a 

anglický 

2.ruský a 

slovenský 

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

ruský jazyk a kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

1. ruský  a 

anglický 

2.ruský a 

slovenský

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

ukrajinský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 

1. ukrajinský  a 

anglický 

2. ukrajinský a 

slovenský 

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

ukrajinský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

1. ukrajinský  a 

anglický 

2. ukrajinský a 

slovenský 

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

nemecký jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. 

1. anglický  a 

nemecký 

2. slovenský a 

nemecký 

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

nemecký jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii) 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

1. anglický  a 

nemecký 

2. slovenský a 

nemecký 

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

maďarský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.

1. anglický 

2. slovenský

3. maďarský

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

maďarský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

1. anglický 

2. slovenský

3. maďarský

PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

latinský jazyk a 

literatúra  - filozofia

2.1.31. klasické jazyky

2.1.1. filozofia
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

122_19 

(05.03.19)  

správa ČO

filozofia 2.1.1. filozofia 1. denná 3 Bc. slovenský UKF FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

122_19 

(05.03.19)  

správa ČO

filozofia 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF FF

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona o VŠ); 

nesplnené kritérium 

KSP-A6 (pozri 

stanovisko )

123_19 

(05.03.19)  

správa ČO

filozofia 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr.
1. slovenský

2. anglický
PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

148_19 

(19.03.19)  

správa ČO

holandský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

1. denná 3 Bc. 
holandský a 

slovenský 
UK FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

148_19 

(19.03.19)  

správa ČO

holandský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

2. denná 2 Mgr. 
holandský a 

slovenský 
UK FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

158_19 

(25.03.19)  

správa ČO

evanjelická teológia 
2.1.14. evanjelická 

teológia

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 5 Mgr. 
1. anglický

2. slovenský
UK EBF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

178_19 

(09.04.19) 

správa ČO

poľský jazyk a kultúra 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

poľský
UMB FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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178_19 

(09.04.19) 

správa ČO

poľský jazyk a kultúra 

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

poľský
UMB FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

178_19 

(09.04.19) 

správa ČO

poľský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

poľský
UMB FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

178_19 

(09.04.19) 

správa ČO

poľský jazyk a kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

poľský
UMB FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

latinský jazyk a 

literatúra  - slovenský 

jazyk a literatúra

2.1.31. klasické jazyky

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

filozofia 2.1.1. filozofia 1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

filozofia 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

latinský jazyk a 

literatúra  - história

2.1.31. klasické jazyky

2.1.7. história
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

138_19 

(11.03.19)  

správa PP

sociálna pedagogika 

a vychovávateľstvo 
1.1.4. pedagogika 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UK PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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161_19 

(26.03.19)  

správa ČO

pedagogika a 

vychovávateľstvo
1.1.4. pedagogika 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

296_19 

(03.06.19)

správa PP

učiteľstvo informatiky

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc. 
slovenský  a 

maďarský 
UJS PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

296_19 

(03.06.19)

správa PP

učiteľstvo informatiky

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr.
slovenský  a 

maďarský 
UJS PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

178_19 

(09.04.19) 

správa ČO

učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc. slovenský UMB FPV

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

178_19 

(09.04.19) 

správa ČO

učiteľstvo matematiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský UMB FPV

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

120_19 

(05.03.19)  

správa PP 

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský UCM FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

155_19 

(22.03.19)  

správa ČO

architektúra a 

urbanizmus

5.1.1. architektúra a 

urbanizmus
2. denná 2

Ing. 

arch.
slovenský TUKE FU

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

fyzika - geografia
4.1.1. fyzika

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

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

geografia - filozofia
4.1.35. geografia

2.1.1. filozofia
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ PriF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na mimoriadnom 

112. zasadnutí AK - študijné programy

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

geografia - 

informatika

4.1.35. geografia

9.2.1. informatika
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ PriF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

geografia - 

psychológia

4.1.35. geografia

3.1.9. psychológia
1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ PriF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

chémia - geografia
4.1.14. chémia

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

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

biológia - geografia
4.2.1. biológia

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

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

matematika  - 

geografia

9.1.1. matematika

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

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

318_19 

(6.06.19)

správa ČO 

učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský UPJŠ PriF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

198_19 

(23.04.19) 

správa ČO

učiteľstvo hudobného 

umenia a školské 

hudobné súbory

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných 

a výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UMB PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

198_19 

(23.04.19) 

správa ČO

učiteľstvo hudobného 

umenia a školské 

hudobné súbory

1.1.3. učiteľstvo 

hudobného umenia a 

školské hudobné 

súbory

2. denná 2 Mgr.  slovenský UMB PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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112. zasadnutí AK - študijné programy

63_19 

(30.01.19)

správa PP 

slovenský jazyk a 

kultúra 

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický 
PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

148_19 

(19.03.19)  

správa ČO

chirurgia 7.1.7. chirurgia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK JLF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

137_19 

(11.03.19)  

správa ČO

ekonomika a 

manažment 

medzinárodného 

podnikania 

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie 
3. denná 3 PhD.

1. slovenský

2. anglický
PEVŠ FEP

je spôsobilá s 

časovým 

obmedzením na dva 

roky (§ 83 ods. 8 

zákona o VŠ); kritérium 

KSP-A1; pozri 

stanovisko
155_19 

(22.03.19)  

správa ČO

financie 3.3.7. financie 3. denná 3 PhD. 
1. anglický

2. slovenský
TUKE EkF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

138_19 

(11.03.19)  

správa ČO

klinická psychológia
3.1.12. klinická 

psychológia
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF

je spôsobilá s 

časovým 

obmedzením na dva 

roky (§ 83 ods. 8 

zákona o VŠ); kritérium 

KSP-A6; pozri 

stanovisko
299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

 sociálna psychológia 

a psychológia práce

3.1.13. sociálna 

psychológia a 

psychológia práce

3. denná 3 PhD.
1. slovenský

2. anglický
UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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112. zasadnutí AK - študijné programy

221_19 

(15.05.19) 

správa ČO

navrhovanie 

technických 

systémov

5.2.50. výrobná 

technika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

dejiny filozofie 2.1.3. dejiny filozofie 3. denná 3 PhD. slovenský UPJŠ FF
Rokovanie prerušené 

do 113. ZAK.

63_19 

(30.01.19)

správa ČO  

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. anglický

2. slovenský
PU FF 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

neprijala dostatočné 

opatrenia k odstráneniu 

nedostatkov v kritériu 

KSP-A6; (pozri 

stanovisko)

123_19 

(05.03.19)  

správa ČO

systematická filozofia
2.1.2. systematická 

filozofia
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský 

2. anglický  
PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

123_19 

(05.03.19)  

správa ČO

teória  a dejiny 

slovenskej literatúry

2.1.23. teória literatúry 

a dejiny konkrétnych 

národných literatúr

3. denná 4 PhD. slovenský PU FF 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

148_19 

(19.03.19)  

správa ČO

translatológia

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo 

3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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112. zasadnutí AK - študijné programy

148_19 

(19.03.19)  

správa ČO

literárna veda 

2.1.23. teória literatúry 

a dejiny konkrétnych 

národných literatúr

3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

158_19 

(25.03.19)  

správa ČO

evanjelická teológia 
2.1.14. evanjelická 

teológia
3. denná 3 PhD.

1. anglický

2. slovenský
UK EBF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

122_19 

(05.03.19)  

správa ČO

dejiny filozofie 2.1.3. dejiny filozofie 3. denná 3 PhD. slovenský UKF FF

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

neprijala dostatočné 

opatrenia k odstráneniu 

nedostatkov v kritériu 

KSP-A6; (pozri 

stanovisko)

161_19 

(26.03.19)  

správa ČO

pedagogika 1.1.4. pedagogika 3. denná 3 PhD. slovenský UKF PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

198_19 

(23.04.19) 

správa ČO

pedagogika 1.1.4. pedagogika 3. denná 3 PhD. slovenský UMB PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(06.06.19) 

správa ČO

občianske právo
3.4.11. občianske 

právo
3. denná 3 PhD. slovenský UPJŠ PraF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

220_19 

(15.05.19) 

správa ČO

geodézia a 

kartografia

5.1.3. geodézia a 

kartografia
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU SvF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

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

11


