
príloha k uzneseniu 87.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 87. 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)

Štandardn

á 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)

96_15    

(08.06.15)   

nový ŠP 

informačná bezpečnosť 

(konverzný)
9.2.1. informatika 1. denná 4 Bc.

1. slovenský jazyk a 

anglický jazyk
STU FIIT

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

97_15    

(08.06.15) 

nový ŠP 

informačná bezpečnosť  9.2.1. informatika 1. denná 3 Bc.
1. slovenský jazyk a 

anglický jazyk
STU FIIT

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

30_15    

(20.02.15)  

nový ŠP

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A1, A3 

(pozri HS);  
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

rektora VŠ k HS

34_15    

(26.02.15)  

existujúci ŠP

medzinárodné podnikanie 

v obchode a službách

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. 

1.Slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

2.Slovenský jazyk a 

nemecký jazyk

3. Slovenský jazyk a ruský 

jazyk

ISM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

34_15    

(26.02.15)  

nový ŠP

medzinárodné podnikanie 

v obchode a službách

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 4 Bc. 

1.Slovenský jazyk  a 

anglický jazyk

2.Slovenský jazyk a 

nemecký jazyk

3. Slovenský jazyk a ruský 

jazyk

ISM

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)
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príloha k uzneseniu 87.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 87. 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)

Štandardn

á 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)

57_15    

(17.03.15) 

nový  ŠP

manažment v hotelierstve 

a kúpeľníctve 
3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc. 

1. nemecký

2. slovenský 
VŠG FCR

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A1, A3, A6, 

B1 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k HS

57_15    

(17.03.15) 

nový  ŠP

manažment v hotelierstve 

a kúpeľníctve 
3.3.15. manažment 1. externá 4 Bc. 

1. nemecký

2. slovenský 
VŠG FCR

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A1, A3, A6, 

B1 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k HS

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

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP)

30_15    

(20.02.15)  

nový ŠP

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk KU PdF

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), nesplnené 

kritérium KSP-A1, A3, A6 

(pozri HS);  
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

rektora VŠ k HS

318_14    

(15.12.14) 

nový ŠP

učiteľstvo chémie

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov 

2. denná 2 Mgr. slovenský alebo maďarský UJS PdF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku štúdia 

(§ 83 ods. 2 zákona, nový 

ŠP);
AK sa oboznámila s  vyjadrením 

rektora VŠ k HS

2


