
príloha k uznseseniu 94.2.1/a-b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 94. mimoriadnom 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. anglický KU FF

žiadosťou sa AK nemôže 

zaoberať (žiadosť podaná v 

lehote, ktorá nezodpovedá 

ustanoveniu  § 83 ods. 11 

platného zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z.) 

174_15    

(12.11.15)  

nový ŠP

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc.

1. slovenský

2. srbský

VŠZaSP, 

Báčsky Petrovec 

(Srbsko)

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritérium 

KSP-A3 (pozri HS) 

41_16    

(2.2.16) 

 nový ŠP

slovenský jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

109_16    

(7.3.16)

nový ŠP  

počítačové siete 
9.2.4. počítačové 

inžinierstvo 
1. denná 3 Bc. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

110_16    

(7.3.16)

nový ŠP  

počítačové siete 
9.2.4. počítačové 

inžinierstvo 
2. denná 2 Ing. 

1. slovenský

2. anglický
TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

42_16    

(2.2.16) 

 nový ŠP

slovenský jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. prekladateľstvo a 

tlmočníctvo
2. denná 2 Mgr.

1. slovenský 

2. slovenský a 

anglický

PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

43_16    

(2.2.16) 

 nový ŠP

stredoeurópske štúdiá
2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
2. denná 2 Mgr.

1. poľský a 

slovenský 

2. poľský a 

anglický 

PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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184_15    

(25.11.15)  

nový ŠP  

gerontologické 

ošetrovateľstvo
7.4.1. ošetrovateľstvo 2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský TTU FZaSP

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3, A6, B10 (pozri HS)

59_16    

(9.2.16)  

nový ŠP

aplikovaná etika - 

etická expertíza a 

etické poradenstvo 

2.1.5. etika 2. externá 3 Mgr. slovenský
UKF FF 

pracovisko Martin

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. anglický KU FF

žiadosťou sa AK nemôže 

zaoberať (žiadosť podaná v 

lehote, ktorá nezodpovedá 

ustanoveniu  § 83 ods. 11 

platného zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z.) 

141_16    

(29.3.16) 

nový ŠP 

sociológia 3.1.1. sociológia 2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský

2. anglický
TTU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európské štúdiá a 

politiky 
3.1.6. politológia 3. denná 3 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
UK FSEV

rokovanie k HS  bolo 

prerušené do 95. ZAK

136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európské štúdiá a 

politiky 
3.1.6. politológia 3. denná 3 PhD. anglický jazyk UK FSEV

rokovanie k HS  bolo 

prerušené do 95. ZAK

136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európské štúdiá a 

politiky 
3.1.6. politológia 3. externá 4 PhD.

slovenský jazyk a 

anglický jazyk 
UK FSEV

rokovanie k HS  bolo 

prerušené do 95. ZAK

136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európské štúdiá a 

politiky 
3.1.6. politológia 3. externá 4 PhD. anglický jazyk UK FSEV

rokovanie k HS  bolo 

prerušené do 95. ZAK
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148_16    

(1.4.16)

iniciácia ŠP  

sociálna antropológia
3.1.15. sociálna 

antropológia
3. denná 3 PhD.

1. slovenský jazyk 

a anglický jazyk

2. anglický jazyk

UK FSEV

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)

111_16    

(7.3.16)

nový ŠP  

počítačové siete 
9.2.4.počítačové 

inžinierstvo 
3. denná 4 PhD.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

112_16    

(7.3.16)

nový ŠP  

počítačové siete 
9.2.4.počítačové 

inžinierstvo 
3. externá 5 PhD.

1. slovenský jazyk

2. anglický jazyk
TUKE FEI

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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