
Príloha k uzneseniu 114.4.1/ab

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)

440_19 

(1.07.19) 

správa ČO

verejná správa 
3.1.7. verejná politika 

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

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

aplikovaná etika - 

geografia 

2.1.5. etika

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

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

britské a americké 

štúdiá - geografia

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry

4.1.35. geografia 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

nemecký jazyk a 

literatúra  - geografia 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry

4.1.35. geografia 

1. denná 3 Bc. 
1. nemecký

2. slovenský 
UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

299_19 

(6.06.19)

správa ČO  

slovenský jazyk a 

literatúra  - geografia 

2.1.27. slovenský 

jazyk a literatúra

4.1.35. geografia 

1. denná 3 Bc. slovenský UPJŠ FF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

48_19 

(16.01.19)

správa PP

učiteľstvo praktickej 

prípravy 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných 

predmetov a 

praktickej prípravy 

1. denná 3 Bc. slovenský DTI 

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

295_19 

(03.06.19)

správa ČO

sociálna pedagogika 1.1.4. pedagogika 2. denná 2 Mgr. slovenský UMB PdF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

466_19 

(03.10.19)

správa ČO  

bezpečnosť 

technických 

systémov 

5.2.56. bezpečnosť 

technických systémov 
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) na 114. zasadnutí AK 

- študijné programy
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456_19 

(2.08.19) 

správa ČO

nosné konštrukcie 

budov 

5.1.4. pozemné 

stavby 
2. denná 2 Ing. slovenský ŽU SvF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

442_19 

(1.07.19) 

správa ČO

chemické technológie
5.2.18. chemické 

technológie
2. denná 2 Ing. 

1. anglický

2. slovenský a 

anglický

STU FCHPT

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

469_19 

(22.10.19)

(správa ČO)  

cudzie jazyky a 

interkultúrna 

komunikácia 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

nemecký a 

španielsky

EU FAJ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

469_19 

(22.10.19)

(správa ČO)  

cudzie jazyky a 

interkultúrna 

komunikácia 

2.1.32. cudzie jazyky 

a kultúry 
2. denná 2 Mgr. 

slovenský a 

nemecký a 

španielsky

EU FAJ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

472_19 

(28.10.19)  

správa ČO

masmediálna 

komunikácia 

masmediálne štúdiá

(mediálne a 

komunikačné štúdiá)

2.
denná aj 

externá 
2/3 Mgr. slovenský UCM FMK

žiadosť bude postúpená 

na spracovanie SAAVŠ v 

súlade so zák. č. 

268/2018 Z. z.

476_19 

(28.10.19)  

správa PP

biomedicínska 

chémia
4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. anglický UCM FPV 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), neprijala 

dostatočné opatrenia k 

odstráneniu nedostatkov 

v kritériu KSP-A6; (pozri 

stanovisko)
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478_19 

(04.11.19)  

správa PP

biomedicínska 

chémia
4.1.14. chémia 2. denná 2 Mgr. slovenský UCM FPV 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), neprijala 

dostatočné opatrenia k 

odstráneniu nedostatkov 

v kritériu KSP-A6; (pozri 

stanovisko)

449_19 

(12.07.19) 

správa ČO

aplikovaná 

informatika

9.2.9. aplikovaná 

informatika
3. denná 3 PhD.

1. slovenský a 

anglický

2. anglický

STU FIIT

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

456_19 

(02.08.19) 

správa ČO

aplikovaná 

mechanika

5.1.7. aplikovaná 

mechanika
3.

denná aj 

externá 
3/4 PhD. slovenský ŽU SvF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

300_19 

(06.06.19) 

správa PP

environmentálne 

manažérstvo

4.3.3. 

environmentálny 

manažment

3. denná 3 PhD. slovenský SEVŠ

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

442_19 

(01.07.19) 

správa ČO

organická 

technológia a 

technológia palív

5.2.20. organická 

technológia a 

technológia palív

3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
STU FCHTP

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

470_19 

(28.10.19)  

správa ČO

psychiatria  7.1.12. psychiatria 3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

471_19 

(28.10.19)  

správa ČO

vnútorné choroby 
7.1.4. vnútorné 

choroby 
3.

denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

474_19 

(28.10.19)  

správa ČO

pediatria 7.1.10. pediatria 3.
denná aj 

externá 
4/5 PhD.

1. slovenský

2. anglický
UK LF

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie
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472_19 

(28.10.19)  

správa ČO

masmediálna 

komunikácia 

masmediálne štúdiá

(mediálne a 

komunikačné štúdiá)

3. denná 3 PhD. slovenský UCM FMK

žiadosť bude postúpená 

na spracovanie SAAVŠ v 

súlade so zák. č. 

268/2018 Z. z.

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