
príloha k uznseseniu 93.2.1a

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 93. 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)

222_15    

(21.12.15) 

nový ŠP

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

rokovanie prerušené 

do najbližšieho 

zasadnutia AK

35_16    

(29.1.16)  

nový ŠP

manažérstvo kvality 

a meranie 

v strojárenstve

5.2.53. meranie (hlavný)

5.2.50. výrobná technika 

(vedľajší)

1. denná 3 Bc.
1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
STU SjF

rokovanie prerušené 

do najbližšieho 

zasadnutia AK

121_16    

(16.3.16)  

nový ŠP

hudba a zvukový 

dizajn
2.1.37. muzikológia 1. denná 3 Bc. slovenský UKF PdF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

235_15    

(23.12.15) 

nový ŠP

automatizácia, 

informatizácia a 

manažment v chémii a 

potravinárstve 

5.2.14. automatizácia 

(hlavný)

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo

(vedľajší)

1. denná 3 Bc. 

1. slovenský jazyk  

a anglický jazyk

2. anglický jazyk

STU FCHPT

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

33_16    

(29.1.16)  

nový ŠP

automobily a mobilné 

pracovné stroje 

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
1. denná 3 Bc. anglický jazyk STU SjF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

104_16    

(4.3.16)  

nový ŠP

krajinárstvo a krajinné 

plánovanie 
6.1.11. krajinárstvo 1. denná 3 Bc. 1. slovenský jazyk STU SvF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

34_16    

(29.1.16)  

nový ŠP

automobily a mobilné 

pracovné stroje 

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 
2. denná 2 Ing. anglický jazyk STU SjF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
36_16    

(29.1.16)  

nový ŠP

manažérstvo kvality vo 

výrobných systémoch

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
STU SjF

rokovanie prerušené 

do najbližšieho 

zasadnutia AK
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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)

2_16    

(07.1.16)  

existujúci

aplikovaná ekonómia
3.3.25 kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Mgr.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UK FSEV

je spôsobilá do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie

121_16    

(16.3.16)  

nový ŠP

hudba a zvukový 

dizajn
2.1.37. muzikológia 2. denná 2 Mgr. slovenský UKF PdF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

175_15    

(12.11.15) 

nový ŠP 

sociálna práca s 

migrantmi 
3.1.14. sociálna práca 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr.

1. slovenský jazyk

2. maďarský jazyk

VŠZaSP

Gabčíkovo, 
Dunajská Streda 

(vybrané predmety)

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

222_15    

(21.12.15) 

nový ŠP

Philosophy 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. 1. anglický jazyk KU FF

rokovanie prerušené 

do najbližšieho 

zasadnutia AK

180_15    

(18.11.15)  

nový ŠP

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

8.1.1. cestovný ruch 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský jazyk 

2. slovenský jazyk 

a maďarský jazyk 

UKF FSŠ

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 UKF PdF

rektor vzal žiadosť 

späť v súlade s § 83 

ods. 17 platného 

zákona o VŠ;  

konanie sa zastavuje 

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 UKF PdF

rektor vzal žiadosť 

späť v súlade s § 83 

ods. 17 platného 

zákona o VŠ;  

konanie sa zastavuje 
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