
príloha k uzneseniu 95.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 95. 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)

154_16    

(4.4.16)

nový ŠP  

učiteľstvo hudobného 

umenia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
44_16    

(2.2.16) 

 nový ŠP

učiteľstvo sociálnej 

práce 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

1. denná 3 Bc. 
1. slovenský 

2. anglický 
PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
142_16    

(31.3.16)

nový ŠP  

šport a zdravie 8.1.2. šport 1. externá 4 Bc.

1. slovenský a 

český 

2. anglický    

PU FŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
215_16    

(13.5.16)

nový ŠP  

potraviny a 

technológie v 

gastronómii 

6.1.13. spracovanie 

poľnohospodárskych 

produktov

1. denná 3 Bc. slovenský SPU FBP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
229 _16    

(26.5.16)

nový ŠP  

výrobné technológie 

pre automobilový 

priemysel

5.2.51. výrobné 

technológie
1. 

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský SPU TF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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 

2. anglický 
STU SjF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

178_16    

(13.4.16)

nový ŠP  

Automotive Production 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
179_16    

(13.4.16)  

nový ŠP

Computer Aided 

Manufacturing 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
180_16    

(13.4.16)

nový ŠP  

Manufacturing 

Management

5.2.51. výrobné 

technológie
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
146_16    

(1.4.16)

nový ŠP  

Global Finance 

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. denná 2 Ing. anglický EU NHF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

1



príloha k uzneseniu 95.2.1/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, 

v ktorom sa má 

študijný 

program 

uskutočňovať 

ŠP sa bude 

uskutočňovať na 

(vysokej škole 

/VŠ/ alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

212_15    

(16.12.15)  

nový ŠP

ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

1. slovenský a 

anglický 

2. slovenský a 

nemecký 

3. slovenský a 

ruský 

ISM

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A3 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

štatutárneho orgánu ISM k 

hodnotiacej správe a akceptovala 

pripomienky k plneniu kritéria KSP-

A4.

253 _16    

(16.6.16)

nový ŠP  

internetové 

technológie 

9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
2. denná 2 Ing. 

slovenský a 

anglický 
STU FIIT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
254 _16    

(16.6.16)

nový ŠP  

internetové 

technológie 

(konverzný ) 

9.2.4. počítačové 

inžinierstvo
2. denná 3 Ing. 

slovenský a 

anglický 
STU FIIT

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

175_16    

(13.4.16)

nový ŠP  

Automotive Production 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
176_16    

(13.4.16) 

nový ŠP 

Computer Aided 

Manufacturing 

Technologies

5.2.51. výrobné 

technológie
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
177_16    

(13.4.16) 

nový ŠP 

Manufacturing 

Management

5.2.51. výrobné 

technológie
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
269 _16    

(22.6.16)

nový ŠP  

automobilové 

inžinierstvo

5.2.3. dopravné stroje a 

zariadenia 

1. a 2. 

stupeň

spojený

denná 5 Ing. 
slovenský a 

anglický 
TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
234 _16    

(26.5.16)

nový ŠP  

zváranie, spájanie a 

povrchové úpravy 

5.2.51. výrobné 

technológie
2. denná 2 Ing. slovenský TUKE SjF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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203_16    

(6.5.16) 

nový ŠP 

ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský 

KU 

pracovisko 

Poprad

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
154_16    

(4.4.16)

nový ŠP  

učiteľstvo hudobného 

umenia 

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-výchovných a 

výchovných predmetov

2.
denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský KU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
50_16    

(5.2.16)  

nový ŠP

učiteľstvo sociálnej 

práce 

1.1.2. učiteľstvo 

profesijných predmetov a 

praktickej prípravy

2. denná 2 Mgr. 
1. slovenský 

2. anglický 
PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
233 _16    

(26.5.16)

nový ŠP  

new public 

management / verejná 

politika

3.1.7. verejná politika a 

verejná správa 
2. denná 2 Mgr. 

anglický a 

slovenský 
UCM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

180_15    

(18.11.15)  

nový ŠP

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

8.1.1. cestovný ruch 2. denná 2 Mgr. 

1. slovenský  

2. slovenský a 

maďarský 

UKF FSŠ

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1, A6 (pozri HS);  
AK neakceptovala pripomienky 

rektora UKF uvedené v jeho 

vyjadrení k hodnotiacej správe.

136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

politiky 
3.1.6. politológia 3. denná 3 PhD.

slovenský jazyk 

a anglický jazyk 
UK FSEV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

politiky 
3.1.6. politológia 3. externá 4 PhD.

slovenský jazyk 

a anglický jazyk 
UK FSEV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
136_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

európske štúdiá a 

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

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
172_16    

(13.4.16)

nový ŠP  

Manufacturing 

Technologies

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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173_16    

(13.4.16)

nový ŠP  

Industrial 

Manufacturing 

Management

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
174_16    

(13.4.16) 

nový ŠP 

Computer Aided 

Manufacturing 

Technologies

5.2.7. strojárske 

technológie a materiály 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
130_16    

(21.3.16)

nový ŠP  

slovenský jazyk a 

literatúra 

2.1.27. slovenský jazyk a 

literatúra 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
192_16    

(21.4.16)

nový ŠP  

politológia 3.1.6. politológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1.slovenský

2. anglický
PU FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
38_16    

(1.2.16)   

nový ŠP

ruský jazyk a kultúra v 

odbornej komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
3. denná 3 PhD.

ruský jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
38_16    

(1.2.16)   

nový ŠP

ruský jazyk a kultúra v 

odbornej komunikácii

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry 
3. externá 4 PhD.

ruský jazyk a 

slovenský jazyk
UCM FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

61_16    

(10.2.16)  

nový ŠP

didaktika technických 

profesijných 

predmetov 

1.1.10. odborová 

didaktika 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk DTI

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A3, A6 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k 

hodnotiacej správe AK a  zaslané 

pripomienky neakceptovala.

140_16    

(29.3.16) 

nový ŠP 

medzinárodné právo 
3.4.8. medzinárodné 

právo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský UPJŠ PF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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