
Príloha k uzneseniu 93.2.2

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)

Štandardn

á 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)

64_16    

(11.2.16)   

nový ŠP

náuka o materiáloch 5.2.26. materiály 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

slovenský jazyk, 

anglický jazyk

Ústav experimentálnej 

fyziky SAV KE + HF 

TUKE

je spôsobilá s časovým obmedzením do 

konca akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 

zákona; kritérium KSP-A6)

100_16    

(2.3.16)  

nový ŠP

robotika a kybernetika 9.2.7. kybernetika 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk, 

anglický jazyk

Ústav informatiky SAV + 

FEI STU

je spôsobilá s časovým obmedzením do 

konca akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 

zákona; kritérium KSP-A6)

101_16    

(2.3.16)  

nový ŠP

aplikovaná informatika 
9.2.9. aplikovaná 

informatika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský jazyk, 

anglický jazyk

Ústav informatiky SAV + 

FIIT STU

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)

193_15    

(03.12.15)  

nový ŠP

aplikovaná geofyzika 
4.1.30. aplikovaná 

geofyzika 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský 

Ústav vied o Zemi SAV 

+  UK PriF

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)

46_16    

(4.2.16)  

nový ŠP 

sedimentológia 4.1.33. tektonika 3. denná 4 PhD. slovenský 
Ústav vied o Zemi SAV 

+ PriF UK

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)

46_16    

(4.2.16)  

nový ŠP 

sedimentológia 4.1.33. tektonika 3. externá 5 PhD. slovenský 
Ústav vied o Zemi SAV 

+ PriF UK

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)

25_16    

(26.1.16)  

nový ŠP 

fyzikálne inžinierstvo 

progresívnych materiálov 

5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo 
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav experimentálnej 

fyziky SAV KE +TUKE 

FEI

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)

54_16    

(8.2.16) 

 nový ŠP

genetika 4.2.4. genetika 3. denná 4 PhD. slovenský 

Ústav genetiky a 

biotechnológii rastlín 

SAV NR + PriF UK

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu ŠP predloženým na 93. zasadnutie AK - nevysokoškolské inštitúcie 

1



Príloha k uzneseniu 93.2.2

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)

Štandardn

á 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)

229_15    

(21.12.15) 

nový ŠP

zoológia 4.2.5. zoológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský 

Ústav zoológie SAV+UK 

PriF 

je spôsobilá s časovým obmedzením do 

konca akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 

zákona; kritérium KSP-A6)

11_16    

(15.1.16) 

nový ŠP 

elektronika a fotonika 5.2.13. elektronika 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1.slovenský  a 

anglický,            2. 

anglický jazyk

Elektrotechnický ústav 

SAV + FEI STU

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)

12_16    

(15.1.16)  

nový ŠP

fyzikálne inžinierstvo 
5.2.48. fyzikálne 

inžinierstvo 
3. 

denná aj 

externá
3/4 PhD.

1.slovenský  a 

anglický,            2. 

anglický jazyk

Elektrotechnický ústav 

SAV + FEI STU

je spôsobilá na štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 zákona, nový ŠP)
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