
príloha k uzneseniu 86.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 86. 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)

15_15    

(28.01.15)  

nový ŠP

vzdelávanie a 

zdravotníctvo v 

rozvojovej spolupráci

1.1.5. predškolská a 

elementárna 

pedagogika 

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TTU FZSP + PdF 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

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

317_14    

(11.12.14) 

existujúci 

ŠP

učiteľstvo praktickej 

prípravy v 

ekonomických 

predmetoch 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov 

a praktickej prípravy 

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský DTI

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A4, (pozri HS);  
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k HS

27_15    

(19.02.15)  

nový ŠP

aplikovaná informatika
9.2.9. aplikovaná 

informatika
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 1. slovenský UCM FPV

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A1, A3, (pozri HS);  
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

rektora VŠ k HS

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

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. anglický PU FM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

44_15    

(05.03.15)   

nový ŠP  

sociálna politika 
3.1.16. sociálne služby a 

poradenstvo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UCM FSV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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