
príloha k uzneseniu 94.4.1/a-b

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 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

76_16    

(18.2.16) 

správa PP

manažment 3.3.15. manažment 1. denná 3 Bc. anglický jazyk UK FM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

14_16    

(15.1.16)  

správa PP

učiteľstvo praktickej 

prípravy v 

ekonomických 

predmetoch 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský DTI

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

156_16    

(5.4.16)

správa PP  

psychológia 3.1.9. psychológia 1. denná 3 Bc. 
 slovenský a 

anglický
KU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

8_16    

(13.1.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 6 MDDr. anglický UPJŠ LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A3 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)

8_16    

(13.1.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 6 MDDr. slovenský UPJŠ LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A3 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)
7_16    

(13.1.16)  

správa PP 

pravoslávna 

teológia 

2.1.15. pravoslávna 

teológia

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 5 Mgr. slovenský PU PBF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

76_16    

(18.2.16) 

správa PP

manažment 3.3.15. manažment 2. denná 2 Mgr. anglický jazyk UK FM
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Stanoviská predložené na 94. ZAK, mimoriadne - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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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 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

156_16    

(5.4.16)

správa PP  

psychológia 3.1.9. psychológia 2. denná 2 Mgr. 
 slovenský a 

anglický
KU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

165_16    

(5.4.16)

správa PP  

učiteľstvo 

informatiky 

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A1 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)

165_16    

(5.4.16)

správa PP  

učiteľstvo 

informatiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský KU PdF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A1 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)
161_16    

(5.4.16)

správa PP  

učiteľstvo 

informatiky  

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr. slovenský TTU PdF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

30_16    

(27.1.16)  

správa PP

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo 
2. denná 2 Mgr. slovenský UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

28_16    

(27.1.16)  

správa PP

farmácia 7.3.1. farmácia 

spojený 1. 

a 2. 

stupeň

denná 5 Mgr. slovenský UVLF 

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritérií KSP-A1 a A6 

nezaručujú udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)
53_16    

(5.2.16)  

správa ČO

klinická biochémia 7.1.25. klinická biochémia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský jazyk UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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žiadosti
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názov)
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Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 
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prvý a 
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Forma 
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denná aj 
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Akad. 
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Jazyk 
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ŠP sa bude 
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na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

53_16    

(5.2.16)  

správa ČO

klinická biochémia 7.1.25. klinická biochémia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. anglický jazyk UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

30_16    

(27.1.16)  

správa PP

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo 
3. denná 4 PhD. slovenský UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

30_16    

(27.1.16)  

správa PP

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo 
3. externá 5 PhD. slovenský UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

30_16    

(27.1.16)  

správa PP

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo 
3. denná 4 PhD. anglický UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

30_16    

(27.1.16)  

správa PP

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. verejné 

zdravotníctvo 
3. externá 5 PhD. anglický UPJŠ LF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

73_16    

(18.2.16) 

správa PP 

anglistika
2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúry
3. denná 3 PhD.

anglický jazyk a

slovenský jazyk
UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

8_16    

(13.1.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 3. denná 4 PhD. slovenský UPJŠ LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritérií KSP-A3 a KSP-A6 

nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)

8_16    

(13.1.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 3. externá 5 PhD. slovenský UPJŠ LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritérií KSP-A3 a KSP-A6 

nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový 

názov)

Študijný odbor 
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Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 
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Forma 

štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 
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Akad. 
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Jazyk 
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na (vysokej 
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uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

8_16    

(13.1.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 3. denná 4 PhD. anglický UPJŠ LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritérií KSP-A3 a KSP-A6 

nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)

8_16    

(13.1.16) 

správa PP 

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 3. externá 5 PhD. anglický UPJŠ LF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritérií KSP-A3 a KSP-A6 

nezaručuje udržanie 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie (pozri 

stanovisko)
7_16    

(13.1.16)  

správa PP 

pravoslávna 

teológia 

2.1.15. pravoslávna 

teológia
3. denná 4 PhD. slovenský PU PBF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

7_16    

(13.1.16)  

správa PP 

pravoslávna 

teológia 

2.1.15. pravoslávna 

teológia
3. externá 5 PhD. slovenský PU PBF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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