
Príloha k uzneseniu 96.2.2

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)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

Jazyk, 

v ktorom sa 

má ŠP 

uskutočňovať

Nevysokoškolská 

inštitúcia + VŠ, 

s ktorou sa bude 

podieľať na 

uskutočňovaní ŠP  

Vyjadrenie AK                       

(spôsobilosť; obmedzenie; 

odôvodnenie)

56_16    

(8.2.16)  

nový ŠP

teória a dejiny štátu

 a práva 

3.4.2. teória a dejiny štátu 

a práva 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský 

jazyk

Ústav štátu a práva 

SAV BA + UPJŠ PraF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

258 _16    

(21.6.16) 

nový ŠP 

progresívne materiály

4.1.3. fyzika 

kondenzovaných látok a 

akustika

3. denná  4 PhD.
slovenský 

jazyk

Ústav materiálového 

výskumu SAV KE + 

PriF UPJŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
258 _16    

(21.6.16) 

nový ŠP 

progresívne materiály

4.1.3. fyzika 

kondenzovaných látok a 

akustika

3. denná  4 PhD.  anglický  jazyk

Ústav materiálového 

výskumu SAV KE + 

PriF UPJŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
258 _16    

(21.6.16) 

nový ŠP 

progresívne materiály

4.1.3. fyzika 

kondenzovaných látok a 

akustika

3.  externá 5 PhD.
slovenský 

jazyk 

Ústav materiálového 

výskumu SAV KE + 

PriF UPJŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
258 _16    

(21.6.16) 

nový ŠP 

progresívne materiály

4.1.3. fyzika 

kondenzovaných látok a 

akustika

3. externá 5 PhD.  anglický  jazyk 

Ústav materiálového 

výskumu SAV KE + 

PriF UPJŠ

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

247_16    

(13.6.16)

existujúci ŠP 

neurovedy 4.2.16. neurovedy 3. denná  4 PhD.
slovenský 

jazyk

Neuroimunologický 

ústav SAV + UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona) 

247_16    

(13.6.16)

existujúci ŠP 

neurovedy 4.2.16. neurovedy 3. denná  4 PhD.  anglický  jazyk
Neuroimunologický 

ústav SAV + UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona) 
247_16    

(13.6.16)

existujúci ŠP 

neurovedy 4.2.16. neurovedy 3.  externá 5 PhD.
 slovenský 

jazyk

Neuroimunologický 

ústav SAV + UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona) 
247_16    

(13.6.16)

existujúci ŠP 

neurovedy 4.2.16. neurovedy 3. externá 5 PhD. anglický  jazyk 
Neuroimunologický 

ústav SAV + UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(§ 83 ods. 7 zákona) 
137_16    

(24.3.16)  

nový ŠP

muzikológia 2.1.37. muzikológia 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský

Ústav hudobnej vedy 

SAV + UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 96. zasadnutí AK  - nevysokoškolské inštitúcie  
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