
príloha k uzneseniu 92.2.1

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 92. 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)

173_15    

(09.11.15) 

nový ŠP 

manažment 3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc. slovenský jazyk DTI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

173_15    

(09.11.15) 

nový ŠP 

manažment 3.3.15. manažment 1. externá 4 Bc. slovenský jazyk DTI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
222_15    

(21.12.15) 

nový  ŠP

Philosophy 2.1.1. filozofia 1. denná 3 Bc. anglický jazyk KU FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia 

AK

194_15    

(04.12.15) 

nový ŠP 

hudba a zvukový 

dizajn

2.1.17. dejiny a teória 

umenia 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk UKF PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia 

AK

222_15    

(21.12.15) 

nový  ŠP

Philosophy 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. anglický jazyk KU FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia 

AK

194_15    

(04.12.15) 

nový ŠP 

hudba a zvukový 

dizajn

2.1.17. dejiny a teória 

umenia 
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk UKF PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia 

AK

134_15    

(25.08.15)  

nový ŠP

sociálna práca v 

zdravotníctve
3.1.14. sociálna práca 2. externá 3 Mgr. slovenský jazyk

VŠZaSP, 

pracovisko 

Skalica

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

88_16    

(23.2.16)  

nový ŠP

filozofia - francúzsky 

jazyk a kultúra 

2.1.1. filozofia 

2.1.35. prekladateľstvo 

a tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk 

a francúzsky jazyk 

a anglický jazyk

UMB FF 

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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5_16    

(12.1.16)  

nový ŠP

chemická fyzika 4.1.11. chemická fyzika 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský UK  FMFI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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