
Príloha k uzneseniu 92.2.2  

Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(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

Jazyk, v 

ktorom sa má 

ŠP 

uskutočňovať

Nevysokoškolská 

inštitúcia sa bude 

podieľať na 

uskutočňovaní ŠP 

v spolupráci s VŠ

Vyjadrenie AK                       

(spôsobilosť; obmedzenie; 

odôvodnenie)

18_16    

(21.1.16)  

nový ŠP

ekológia a ochrana 

biodiverzity

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

3. denná 4 PhD. slovenský
Ústav ekológie lesa 

SAV+ FEE TU Z

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

18_16    

(21.1.16)  

nový ŠP

ekológia a ochrana 

biodiverzity

4.3.4. všeobecná 

ekológia a ekológia 

jedinca a populácií

3.  externá 5 PhD. slovenský
Ústav ekológie lesa 

SAV+ FEE TU Z

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

3_16    

(11.1.16)  

nový ŠP

hutníctvo 5.2.39. hutníctvo 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav geotechniky 

SAV + TUKE HF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

237_15    

(28.12.15) 

nový ŠP

molekulárna biológia
4.2.3. molekulárna 

biológia
3. 

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav zoológie SAV 

+ UK PriF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

210_15    

(11.12.15)  

nový ŠP

botanika 4.2.6. botanika 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Botanický ústav SAV 

+ UK PriF  

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

4_16    

(12.1.16)  

nový ŠP

agrobiotechnológie 
6.1.18. 

agrobiotechnológie 
3. denná 4 PhD. slovenský

Ústav genetiky a 

biotechnológií rastlín 

SAV + SPU FBP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

204_15    

(10.12.15)  

nový ŠP

teoretická fyzika a 

matematická fyzika 

4.1.2. všeobecná  fyzika 

a matematická fyzika 
3. denná 4 PhD.

1.slovenský,  

anglický          

2. anglický

Fyzikálny ústav 

SAV+UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu ŠP predloženým na 92. zasadnutie AK - nevysokoškolské inštitúcie 
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204_15    

(10.12.15)  

nový ŠP

teoretická fyzika a 

matematická fyzika 

4.1.2. všeobecná  fyzika 

a matematická fyzika 
3.  externá 5 PhD.

1.slovenský,  

anglický          

2. anglický

Fyzikálny ústav 

SAV+UK FMFI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

217_15    

(17.12.15)  

nový ŠP

slavistika - slovanské 

jazyky 

2.1.28. slovanské jazyky 

a literatúry 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

ruský

Slavistický ústav 

Jána Stanislava SAV 

+ UKF FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

48_16    

(4.2.16)  

nový ŠP 

teoretická fyzika  
4.1.2. všeobecná  fyzika 

a matematická fyzika 
3. denná 4 PhD.

1.slovenský       

2. anglický

Ústav 

experimentálnej  

fyziky SAV KE + 

UPJŠ PriF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

48_16    

(4.2.16)  

nový ŠP 

teoretická fyzika  
4.1.2. všeobecná  fyzika 

a matematická fyzika 
3. externá 5 PhD.

1.slovenský       

2. anglický

Ústav 

experimentálnej  

fyziky SAV KE + 

UPJŠ PriF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

205_15    

(10.12.15)  

nový ŠP

fyzikálne inžinierstvo 
5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo 
3. denná 3 PhD.

1.slovenský,  

anglický          

2. anglický

Fyzikálny ústav 

SAV+STU FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

205_15    

(10.12.15)  

nový ŠP

fyzikálne inžinierstvo 
5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo 
3.  externá 4 PhD.

1.slovenský,  

anglický          

2. anglický

Fyzikálny ústav 

SAV+STU FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

10_16    

(13.1.16)  

nové

školská pedagogika
1.1.4. školská 

pedagogika
3. externá 4 PhD. slovenský

Ústav výskumu 

sociálnej 

komunikácie SAV + 

TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

216_15    

(16.12.15)  

nový ŠP

normálna a 

patologická fyziológia 

7.1.3. normálna a 

patologická fyziológia 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav normálnej a 

patologickej 

fyziológie SAV  + UK 

LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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