
príloha k uzneseniu 84.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 84. 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)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk, v ktorom 

sa má študijný 

program 

uskutočňovať 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej škole 

/VŠ/ alebo 

fakulte - uviesť 

názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, 

obmedzenie; 

odôvodnenie)

300_14    

(27.11.14)  

nový ŠP

psychologické a 

kariérové poradenstvo 

pre jednotlivcov s 

postihnutím 

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

rokovanie 

prerušené do 

najbližšieho 

zasadnutia AK

66_15    

(07.04.15)  

nový ŠP

slovenčina v 

lingvokultúrnej 

kompetencii 

zahraničných študentov

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UMB FF 

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

15_15    

(28.01.15)  

nový ŠP

predškolská pedagogika
1.1.5. predškolská a 

elementárna pedagogika 
2.

denná aj 

externá
2/2,5 Mgr. 1.slovenský jazyk TTU PdF 

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

18_15    

(02.02.15)  

nový ŠP

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

anglický
PU FM

rokovanie 

prerušené do 

najbližšieho 

zasadnutia AK

18_15    

(02.02.15)  

nový ŠP

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
2. 

denná aj 

externá
2/3 Mgr. anglický PU FM

rokovanie 

prerušené do 

najbližšieho 

zasadnutia AK

22_15    

(11.02.15)  

nový ŠP

hudobná interpretácia a 

teória
2.2.3. hudobné umenie 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. art. slovenský HUAJA

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

24_15    

(11.02.15)  

nový ŠP

hudobná tvorba a teória 2.2.3. hudobné umenie 2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. art. slovenský HUAJA

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
68_15    

(10.04.15)  

nový 

spoločný ŠP

Physics of the Earth 4.1.1. fyzika 2. denná 2 MSc. anglický

UK FMFI, 

University of 

Vienna

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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7_15    

(19.01.15)  

nový ŠP

medzinárodné vzťahy 
3.1.5. medzinárodné 

vzťahy
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský a 

anglický
SEVŠ

nie je spôsobilá, (§ 

83 ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium 

KSP-A1, A3, A6, B2 

(pozri HS);              

AK sa oboznámila 

s nesúhlasným 

vyjadrením 

štatutárneho 

zástupcu VŠ
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