
Príloha k uzneseniu 113.2.1ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

310_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

scenáristika a réžia 

hraného a 

dokumentálneho 

filmu

2.2.5. filmové 

umenie a 

multimédiá

1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

310_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

strihová a zvuková 

skladba 

2.2.5. filmové 

umenie a 

multimédiá

1. denná 3 Bc. slovenský VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

310_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

scenáristika a réžia 

hraného a 

dokumentálneho 

filmu

2.2.5. filmové 

umenie a 

multimédiá

2. denná 2 Mgr. art. slovenský VŠMU FTF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

310_19 

(6.06.19)

existujúci ŠP  

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

107_19 

(26.02.19)  

nový PO ŠP

ošetrovateľstvo 
7.4.1. 

ošetrovateľstvo 
1.

denná aj 

exterá
3/4 Bc. slovenský

VŠZaSP

pracovisko 

Michalovce

žiadosť bola stiahnutá rektorom VŠ 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. 

z. 

270_19 

(29.05.19)  

nový ŠP

ošetrovateľstvo
7.4.1. 

ošetrovateľstvo
1. externá 4 Bc. slovenský UKF FSVZ

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
317_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

International Trade 

Management

3.3.18. 

medzinárodné 

podnikanie 

2. denná 2 Ing. anglický EU OF

žiadosť bola stiahnutá rektorom VŠ 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. 

z. 

317_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

Marketing and 

Trade Management

3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. anglický EU OF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 
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ŠP sa bude 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

321_19 

(7.06.19)

existujúci ŠP 

ľudské zdroje a 

personálny 

manažment 

(Human Resources 

and Personnel 

Management)

3.3.14. ľudské 

zdroje a personálny 

manažment

2. denná 2 Ing. anglický
TnUAD 

FSEV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

321_19 

(7.06.19)

existujúci ŠP 

ľudské zdroje a 

personálny 

manažment  

3.3.14. ľudské 

zdroje a personálny 

manažment

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský

TnUAD 

FSEV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

317_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

Tourism 

Management

8.1.1. cestovný 

ruch 
2. denná 2 Ing. anglický EU OF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
215_19 

(10.05.19)  

nový ŠP

sociálna a pracovná 

psychológia 
3.1.9.psychológia 1. denná 3 Bc. anglický UK FSEV

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
261_19 

(23.05.19)  

nový ŠP

manažment a 

ekonómia verejnej 

správy 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
263_19 

(23.05.19)  

existujúci ŠP

sociálne služby a 

poradenstvo

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FSV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

311_19 

(6.06.19)

nový ŠP  

sociálny 

manažment a 

služby v 

agrosektore

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

1. denná 3 Bc. slovenský SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
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odôvodnenie)

323_19 

(7.06.19)

existujúci ŠP 

manažment 

sociálnych služieb 

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UCM FSV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

261_19 

(23.05.19)  

nový ŠP

manažment a 

ekonómia verejnej 

správy 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

1. slovenský

2. anglický
UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
336_19 

(11.06.19) 

nový ŠP 

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský UK PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
336_19 

(11.06.19) 

nový ŠP 

sociálna práca 
3.1.14. sociálna 

práca 
2. denná 2 Mgr. anglický UK PdF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
343_19 

(12.06.19) 

existujúci ŠP 

slovenský jazyk a 

literatúra - história 

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra

2.1.7. história

1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

218_19 

(14.05.19)  

nový PO ŠP

automobilové 

inžinierstvo 
5.2.1. strojárstvo 1. denná 4 Bc.

slovenský a 

anglický
TnUAD FŠT

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

274_19 

(31.05.19)  

nový ŠP

manažérstvo 

prevádzky  techniky 

5.2.46. 

poľnohospodárska 

a lesnícka technika 

1. denná 3 Bc. slovenský SPU TechF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

338_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

smart technológie v 

priemysle 

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1. denná 3 Bc. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

275_19 

(31.05.19)  

nový ŠP

manažérstvo 

prevádzky  techniky 

5.2.46. 

poľnohospodárska 

a lesnícka technika 

2. denná 2 Ing. slovenský SPU TechF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
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Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

386_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

Mechanical 

Engineering
5.2.1. strojárstvo 2. denná 2 Ing. anglický ŽU SjF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
337_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

inteligentné 

technológie v 

priemysle 

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. slovenský TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
364_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

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

2. anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
364_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠP 

elektrické pohony 
5.2.9. 

elektrotechnika 
2. denná 2 Ing.

1. slovenský

2. anglický
ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

347_19 

(12.06.19) 

existujúci ŠP 

filozofia - slovenský 

jazyk a literatúra 

2.1.1. filozofia

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra

1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

344_19 

(12.06.19) 

existujúci ŠP 

anglistika a 

amerikanistika - 

slovenský jazyk a 

literatúra 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra

1. denná 3 Bc.
anglický a 

slovenský
KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

345_19 

(12.06.19) 

existujúci ŠP 

slovenský jazyk a 

literatúra 

2.1.27. slovenský 

jazky a literatúra 
1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

346_19 

(12.06.19) 

existujúci ŠP 

germanistika - 

slovenský jazyk a 

literatúra 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra

1. denná 3 Bc.
nemecký a 

slovenský 
KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo žiadosti
Študijný program 
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Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

400_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠP 

etika 2.1.5. etika 1. externá 4 Bc. slovenský TTU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

425_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP 

stredoeurópske 

areálové štúdiá

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

český a poľský a 

maďarský a 

anglický a 

nemecký

UKF FSŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

ruský jazyk a 

kultúra 

v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc.

ruský a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

361_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

ruský jazyk v 

interkultúrnej a 

obchodnej 

komunikácii - 

filozofia

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry

2.1.1. filozofia

1. denná 3 Bc.

ruský  a 

ukrajinský  a 

slovenský

UKF FF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

417_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

medzináboženské 

štúdiá

2.1.13. katolícka 

teológia 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TTU TF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

425_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP 

stredoeurópske 

areálové štúdiá

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

český a poľský a 

maďarský a 

anglický a 

nemecký

UKF FSŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

ruský jazyk a 

kultúra 

v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
2. externá 3 Mgr.

ruský a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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odôvodnenie)

417_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

medzináboženské 

štúdiá

2.1.13. katolícka 

teológia 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský TTU TF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
401_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠP 

etika 2.1.5. etika 2. denná 2 Mgr. slovenský TTU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

359_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

žurnalistika - 

história 

3.2.1. žurnalistika

2.1.7. história 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský UKF FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši 70 rokov (kritérium 

KSP-A6) 
360_19 

(12.06.19) 

nový ŠP 

história  - filozofia
2.1.7. história

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

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
219_19 

(14.05.19)  

existujúci ŠP

sociálna 

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

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

128_19 

(06.03.19)  

nový ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc.
francúzsky a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

209_19 

(07.05.19)  

existujúci ŠP

učiteľstvo etickej 

výchovy 

(v kombinácii) 

(2014)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. externá 4 Bc.
slovenský a 

český
UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Číslo žiadosti
Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 
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prvý a 

druhý, 
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denná aj 
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(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

69_19 

(04.02.19)

nový ŠP 

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

francúzsky
PU FF 

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

143_19 

(12.03.19)  

existujúci ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1.1 učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

1. 
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

slovenský a 

francúzsky 
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

70_19 

(04.02.19)

nový ŠP 

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

francúzsky
PU FF 

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

128_19 

(06.03.19)  

nový ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. 
francúzsky a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

143_19 

(12.03.19)  

existujúci  ŠP

učiteľstvo 

francúzskeho  

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

francúzsky 
UK PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

209_19 

(07.05.19)  

existujúci ŠP

učiteľstvo etickej 

výchovy 

(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. externá 3 Mgr. 
slovenský a 

český
UMB PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

96_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - geografia

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

4.1.35. geografia

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 113.2.1ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

97_19 

(19.02.19)

existujúci ŠP  

britské a americké 

štúdiá - biológia

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry 

4.2.1. biológia

1. denná 3 Bc.
1. anglický 

2. slovenský
UPJŠ FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

438_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

medzinárodné 

vzťahy

3.1.5. 

medzinárodné 

vzťahy

1. denná 3 Bc.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

UMB 

FPVaMZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

438_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

medzinárodné 

vzťahy (2014)

3.1.5. 

medzinárodné 

vzťahy

1. externá 4 Bc.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

UMB 

FPVaMZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

436_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

právo (2014) 3.4.1. právo 1. externá 4 Bc. 
slovenský a 

anglický
UMB PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

437_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

právo (2014) 3.4.1. právo 2. externá 3 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

437_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

právo 3.4.1. právo 2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UMB PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

438_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

medzinárodné 

vzťahy

3.1.5. 

medzinárodné 

vzťahy

2 denná 2 Mgr.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

UMB 

FPVaMZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

438_19 

(18.06.19) 

existujúci ŠP 

medzinárodné 

vzťahy (2014)

3.1.5. 

medzinárodné 

vzťahy

2. externá 3 Mgr.

1.slovenský a 

anglický

2. anglický

UMB 

FPVaMZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

438_19 

(18.06.19) 

existujúci 

spoločný  ŠP 

medzinárodné 

vzťahy (2014)

3.1.5. 

medzinárodné 

vzťahy

2. denná 2 Mgr. anglický
UMB 

FPVaMZ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 113.2.1ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

404_19 

(14.06.19) 

nový ŠP 

kánonické právo
3.4.12. kánonické 

právo
2.

denná aj 

externá
3/4 Mgr.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
375_19 

(13.06.19) 

nový 

spoločný ŠP 

bezpečnostné 

štúdiá 

3.1.5. 

medzinárodné 

vzťahy

2. denná 2 Mgr. 
slovenský a 

anglický

UMB 

FPVaMV  + 

Univerzita v 

Sarajeve

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

273_19 

(31.05.19)  

nový ŠP

inžinierstvo 

životného prostredia

4.3.2. 

environmentálne 

inžinierstvo

1. denná 3 Bc. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

235_19 

(16.05.19)  

nový ŠP

ekológia - zručnosti 

a adaptácie

4.3.1. ochrana a 

využívanie krajiny 

4.3.3. 

environmentálny 

manažment (VO)

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

390_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

technológie, 

manažment a 

informačné systémy 

v stavebníctve 

5.2.8. stavebníctvo 2. denná 2 Ing. slovenský ŽU SvF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

390_19 

(13.06.19) 

nový ŠP 

inžinierske 

konštrukcie a 

dopravné stavby 

5.1.5. inžinierske 

konštrukcie a 

dopravné stavby 

2. denná 2 Ing. anglický ŽU SvF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

264_19 

(23.05.19) 

nový ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský UCM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3 a KSP-A6; 

(pozri HS)

9



Príloha k uzneseniu 113.2.1ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

199_19 

(24.04.19) 

nový ŠP

ošetrovateľstvo 
7.4.1. 

ošetrovateľstvo 
3. externá 4 PhD. slovenský

VŠZaSP 

FZSP sv. 

Ladislava

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
272_19 

(30.05.19) 

nový ŠP

fyzioterapia 7.4.7. fyzioterapia 3. denná 3 PhD. slovenský VŠZaSP

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
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 na 114. ZAK 

304_19 

(06.06.19) 

existujúci ŠP

cestovný ruch 

(2014)

8.1.1. cestovný 

ruch
3. externá 4 PhD.

1. slovenský 

2. anglický a 

nemecký

UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

321_19 

(07.06.19) 

existujúci ŠP

ľudské zdroje a 

personálny 

manažment

3.3.14. ľudské 

zdroje a personálny 

manažment

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský

TnUAD 

FSEV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

210_19 

(09.05.19) 

existujúci ŠP

verejná politika 

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
UK FSEV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

265_19 

(23.05.19) 

nový ŠP

sociálna politika

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

3. denná 3 PhD. slovenský UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
266_19 

(23.05.19) 

existujúciŠP

sociálna politika

3.1.16. sociálne 

služby a 

poradenstvo

3. externá 4 PhD. slovenský UCM FSV

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 113.2.1ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

267_19 

(27.05.19) 

nový ŠP

verejná politika a 

verejná správa

3.1.7. verejná 

politika a verejná 

správa

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský 

a anglický 

2. anglický 

3. slovenský a 

ruský 

4. ruský 

VŠDan 

FVPaVS

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

320_19 

(07.06.19) 

nový ŠP

teória a 

metodológia 

sociológie

3.1.1. sociológia 3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
TTU FF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
307_19 

(06.06.19) 

existujúci ŠP

telekomunikácie
5.2.15. 

telekomunikácie
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

260_19 

(23.05.19) 

existujúci ŠP

dopravné stroje a 

zariadenia

5.2.3. dopravné 

stroje a zariadenia
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

294_19 

(04.06.19) 

existujúci ŠP

priemyselné 

manažérstvo

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU MtF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

369_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠP

fyzikálne 

inžinierstvo 

progresívnych 

materiálov

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. slovenský TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

370_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠP

fyzikálne 

inžinierstvo 

progresívnych 

materiálov

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD. anglický TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Príloha k uzneseniu 113.2.1ab

Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

335_19 

(11.06.19) 

existujúci ŠP 

ruský jazyk a 

kultúra 

v odbornej 

komunikácii

2.1.32. cudzie 

jazyky a kultúry 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

ruský a 

slovenský
UCM FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

255_19 

(21.05.19) 

existujúci ŠP

teória biologického 

vzdelávania

1.1.10. odborová 

didaktika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

280_19 

(03.06.19) 

existujúci ŠP

didaktika 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.10. odborová 

didaktika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UKF PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

111_19 

(28.02.19)  

nový ŠP

teória vyučovania 

matematiky a 

informatiky 

9.1.8. teória 

vyučovania 

matematiky 

9.2.3. teória 

vyučovania 

informatiky (VO)

3. denná 4 PhD.
slovenský  a 

maďarský 
UJS EkF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP

259_19 

(22.05.19) 

existujúci ŠP

metrológia 5.2.55. metrológia 3. externá 4 PhD.
1. slovenský

2. anglický
STU SjF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

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. slovenský a 

anglický 

2. slovenský 

3. anglický

UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

ústavné právo
3.4.3. ústavné 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov  na  113. 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 

uskutočňov

ať na 

(vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK*                   

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

správne právo
3.4.4. správne 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

občianske právo
3.4.11. občianske 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

obchodné a 

finančné právo

3.4.10. obchodné a 

finančné právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický 

2. slovenský 

3. anglický

UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

pracovné právo
3.4.6. pracovné 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

405_19 

(17.06.19) 

existujúci ŠP

medzinárodné 

právo

3.4.8. 

medzinárodné 

právo

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

413_19 

(18.06.19) 

nový ŠP

správne právo
3.4.4. správne 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský UMB PraF 

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A6; (pozri HS)

404_19 

(17.06.19) 

nový ŠP

kánonické právo
3.4.12. kánonické 

právo
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
404_19 

(17.06.19) 

nový ŠP

rímske právo 3.4.9. rímske právo 3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK PraF 

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona o VŠ); 

nový ŠP
404_19 

(17.06.19) 

nový ŠP

právo Európskej 

únie

3.4.8. 

medzinárodné 

právo

3.
denná aj 

externá 
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

UK PraF 

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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