
Príloha k uzneseniu 114.3.1ab

Číslo žiadosti
Študijný odbor                                                         

(číslo a názov)

Titul                 
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Konanie sa bude uskutočňovať 

na                                ( vysokej 
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názov v skratke)  

Vyjadrenie AK                                         

(spôsobilosť; obmedzenie, odôvodnenie)

252_19 

(20.05.19) 

nový ŠO

1.1.10. odborová didaktika prof., doc. VŠ DTI

je spôsobilá s časovým obmedzenímna na 

dva roky (§ 83 ods. 8 zák. o VŠ), kritérium 

KHKV-A5; pozri HS

398_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

7.4.1. ošetrovateľstvo prof., doc. SZU FOZOŠ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium  KHKV-A5, (pozri HS)

333_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠO

8.1.1. cestovný ruch prof., doc. UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

334_19 

(14.06.19) 

existujúci ŠO

3.3.16. ekonomika a manažment 

podniku
prof., doc. UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

411_19 

(17.06.19) 

nový ŠO

3.3.15. manažment prof., doc. PU FM

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

303_19 

(05.06.19) 

nový ŠO

3.3.7. financie prof., doc. UMB EkF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

141_19 

(12.03.19)  

existujúci ŠO 

3.1.14. sociálna práca prof., doc. UK PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

352_19 

(12.06.19) 

nový ŠO

2.1.24. muzeológia prof., doc. UKF FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

395_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

3.1.9. psychológia prof., doc. TTU FF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

363_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠO

8.2.1. dopravné služby prof., doc. ŽU FPEDS

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

365_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠO

5.2.14. automatizácia prof., doc. ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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365_19 

(13.06.19) 

existujúci ŠO

5.2.15. telekomunikácie prof., doc. ŽU FEIT

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

371_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

5.2.15. telekomunikácie prof., doc. TUKE FEI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

393_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

2.1.27. slovenský jazyk a literatúra prof., doc. TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

410_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

2.1.12. teológia prof., doc. UJS RTF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

397_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

1.1.10. odborová didaktika prof., doc. TTU PdF
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

392_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

1.1.10. odborová didaktika prof., doc. TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

276_19 

(30.05.19) 

nový ŠO

9.1.8. teória vyučovania matematiky prof., doc. UKF FPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

277_19 

(30.05.19) 

existujúci ŠO

5.2.54. meracia technika prof., doc. STU FEI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

404_19 

(17.06.19) 

nový ŠO

3.4.12. kánonické právo prof., doc. UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

404_19 

(17.06.19) 

nový ŠO

3.4.9. rímske právo prof., doc. UK PraF 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

331_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

4.3.5. synekológia prof., doc. UMB FPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

353_19 

(13.06.19) 

nový ŠO

5.1.11. architektúra a urbanizmus prof., doc. STU FA

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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332_19 

(14.06.19) 

nový ŠO

9.1.1. matematika prof., doc. UMB FPV
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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