
príloha k uzneseniu 93.6.1b

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)

Štandard

ná dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňo

vania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

72_16    

(18.2.16) 

správa PP 

automatizácia a 

riadenie procesov 

získavania a 

spracovania 

surovín

5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc.
slovenský 

jazyk
TUKE FBERG 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

6_16    

(13.1.16)  

správa PP

bezpečnosť a 

ochrana kritickej 

infraštruktúry

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
1. denná 3 Bc.

slovenský 

jazyk
ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

6_16    

(13.1.16)  

správa PP

bezpečnosť a 

ochrana kritickej 

infraštruktúry

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
1. externá 4 Bc.

slovenský 

jazyk
ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

13_16    

(15.1.16)  

správa PP

počítačová podpora 

materiálového 

inžinierstva

5.2.26. materiály 1. denná 3 Bc. 
slovenský 

jazyk
TnUAD FPT

je spôsobilá s časovým obmedzením 

na dva roky (§ 83 ods. 8 zákona), 

plnenie kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)

72_16    

(18.2.16) 

správa PP 

 riadenie procesov 

získavania a 

spracovania 

surovín

5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 
slovenský 

jazyk
TUKE FBERG 

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

6_16    

(13.1.16)  

správa PP

bezpečnosť a 

ochrana kritickej 

infraštruktúry

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
2. denná 2 Ing. 

slovenský 

jazyk
ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

6_16    

(13.1.16)  

správa PP

bezpečnosť a 

ochrana kritickej 

infraštruktúry

8.3.7. občianska 

bezpečnosť
2. externá 3 Ing. 

slovenský 

jazyk
ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

Stanoviská predložené na 93. ZAK - vysoké školy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení vo veci pozastavenia priznaných práv (§ 83 ods. 9 zákona o VŠ) 
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rokov)

Akad. 

titul

Jazyk 

uskutočňo

vania 
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alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

7_16    

(13.1.16)  

správa PP 

charitatívna a 

sociálna služba
3.1.14 sociálna práca 2. denná 2 Mgr. 

slovenský 

jazyk
PU PBF

je spôsobilá s časovým obmedzením 

do konca akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

51_16    

(5.2.16)  

správa PP

aplikovaná biológia 4.2.1. biológia 2. denná 2 Mgr. 
slovenský 

jazyk
UCM FPV

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

7_16    

(13.1.16)  

správa-PP 

charitatívna a 

sociálna práca
3.1.14 sociálna práca 3. denná 4 PhD. slovenský PU PBF

je spôsobilá s časovým obmedzením 

do konca akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

7_16    

(13.1.16)  

správa-PP 

charitatívna a 

sociálna práca
3.1.14 sociálna práca 3. externá 5 PhD. slovenský PU PBF

je spôsobilá s časovým obmedzením 

do konca akademického roka, v 

ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)

6_16    

(13.1.16)  

správa-PP

krízový manažment
8.3.7. občianska 

bezpečnosť
3. denná 3 PhD.  anglický ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

6_16    

(13.1.16)  

správa-PP

krízový manažment
8.3.7. občianska 

bezpečnosť
3. denná 3 PhD. slovenský ŽU FBI

je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

51_16    

(5.2.16)  

správa PP

molekulárna 

biológia

4.2.3. molekulárna 

biológia
3. denná 4 PhD.

slovenský 

jazyk

anglický 

jazyk

UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie

51_16    

(5.2.16)  

správa PP

molekulárna 

biológia

4.2.3. molekulárna 

biológia
3. externá 5 PhD.

slovenský 

jazyk

anglický 

jazyk

UCM FPV
je spôsobilá do najbližšej komplexnej 

akreditácie
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