
Príloha k uzneseniu 82.2.1

Vyjadrenie k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu ŠP na 82. 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)

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Jazyk, v 

ktorom sa ŠP 

uskutočňuje

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

324_14    

(22.12.14)  

existujúci

elektronika dopravných 

prostriedkov 
5.2.13. elektronika 1. denná 3 Bc. DTI slovenský

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

324_14    

(22.12.14)  

nový ŠP 

elektronika dopravných 

prostriedkov 
5.2.13. elektronika 1. externá 4 Bc. DTI slovenský

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

299_14    

(27.11.14)     

nový ŠP

ruský jazyk a kultúra
2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. externá 4 Bc. UMB FF 

slovenský jazyk 

a ruský jazyk

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

299_14    

(27.11.14)     

nový ŠP 

ruský jazyk a kultúra 
2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. externá 3 Mgr. UMB FF 

slovenský jazyk 

a ruský jazyk

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

323_14    

(22.12.14)  

nový ŠP 

maďarský jazyk v 

bilingválnej 

administratívnej 

komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr. UKF FSŠ

maďarský a 

slovenský jazyk 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

321_14    

(19.12.14)  

nový ŠP 

european studies 3.1.6. politológia 2. denná 2 Mgr. UCM FSV
1. anglický 

jazyk

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

164_14    

(23.05.14)    

nový  ŠP

teória digitálnych hier
3.2.3. masmediálne 

štúdiá 
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. UCM FMK 1. slovenský

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

175_14    

(31.05.14)   

nový ŠP

teória digitálnych hier
3.2.3. masmediálne 

štúdiá 
2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. UCM FMK 1. slovenský

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

320_14    

(18.12.14) 

nový ŠP

klinická psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. PEVŠ FPsy

1. slovenský 

jazyk a anglický 

jazyk

Rektor žiadosť stiahol. Konanie 

sa zastavuje.


