
príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

266_16    

(20.6.16)

správa PP  

žurnalistika 3.2.1. žurnalistika 1. denná 3 Bc. slovenský KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK EBF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
anglický jazyk a 

slovenský jazyk
UK FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo filozofie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

maďarského jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk a 

maďarský jazyk
UK FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

nemecký
UK FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

pedagogiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

Stanoviská predložené na mimoriadne 96. zasadnutie AK - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo estetickej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

75_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

poľský jazyk a 

kultúra

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

poľský
UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

deskriptívnej 

geometrie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo fyziky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

informatiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

matematiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo telesnej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK FTVŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

trénerstvo a 

učiteľstvo telesnej 

výchovy

8.1.2. šport

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FTVŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4 Bc.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

francúzskeho 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

francúzsky
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

francúzskeho 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4 Bc.
slovenský a 

francúzsky
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

nemecký
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

nemecký
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4 Bc.
slovenský a 

nemecký
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

pedagogiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

psychológie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

psychológie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. externá 4 Bc. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

španielskeho jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc.
slovenský a 

španielsky
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

environmentalistiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo chémie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

náboženskej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK EBF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. anglický jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo filozofie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

maďarského jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský jazyk a 

maďarský jazyk
UK FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
nemecký a 

slovenský jazyk
UK FF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

pedagogiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo estetickej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. Slovenský jazyk UK FF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

75_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

poľský jazyk a 

kultúra

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

poľský
UK FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

deskriptívnej 

geometrie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

deskriptívnej 

geometrie (v 

kombinácii) - 

konverzný ŠP

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 3 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo fyziky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo fyziky (v 

kombinácii) - 

konverzný ŠP

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 3 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

informatiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

informatiky (v 

kombinácii) - 

konverzný ŠP

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 3 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

matematiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

matematiky (v 

kombinácii) - 

konverzný ŠP

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 3 Mgr. anglický UK FMFI
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

matematiky (v 

kombinácii) - 

konverzný ŠP

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 3 Mgr.
slovenský a 

anglický
UK FMFI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo telesnej 

výchovy (v 

kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FTVŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

trénerstvo a 

učiteľstvo telesnej 

výchovy

8.1.2. šport

1.1.3. učiteľstvo 

umelecko-

výchovných a 

výchovných 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK FTVŠ
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

anglického jazyka a 

literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský jazyk a 

anglický jazyk
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

francúzskeho 

jazyka a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

francúzsky
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo histórie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

nemecký
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

nemeckého jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

nemecký
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

pedagogiky (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

psychológie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

slovenského jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

španielskeho jazyka 

a literatúry (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

španielsky
UK PdF

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo výchovy k 

občianstvu (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk UK PdF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo biológie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo 

environmentalistiky 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo geografie 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

74_16    

(18.2.16) 

správa ČO 

učiteľstvo chémie (v 

kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických 

predmetov

2. denná 2 Mgr. slovenský UK PriF
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

267_16    

(20.6.16)

správa PP  

žurnalistika 3.2.1. žurnalistika 2. denná 2 Mgr. slovenský KU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

261_16    

(20.6.16)

správa PP  

ošetrovateľstvo  7.4.1. ošetrovateľstvo 2. denná 2 Mgr. slovenský PU FZO

je spôsobilá s časovým 

obmedzením do konca 

akademického roka, v ktorom 

garant dovŕši vek 70 rokov (§ 

83 ods. 8 zákona; kritérium 

KSP-A6)
285_16    

(28.6.16)

správa PP   

kognitívne štúdiá 2.1.1. filozofia 2. denná 2 Mgr. anglický TTU FF 
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

162_16    

(5.4.16)

správa PP  

 sociológia 3.1.1. sociológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk VŠZaSP
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK
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príloha k uzneseniu 96.3.1/a-c

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)

268 _16    

(20.6.16)

správa PP  

ošetrovateľstvo  7.4.1. ošetrovateľstvo 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský

2. anglický
PU FZO

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona); nie je zaručené 

udržanie zodpovedajúcej 

spôsobilosti až do najbližšej 

komplexnej akreditácie 

(plnenie kritéria KSP-A6)  

(pozri stanovisko)

222_16    

(23.5.16) 

správa PP 

marketingová 

komunikácia a 

reklama  

3.2.3. masmediálne 

štúdiá 
3.  denná 3 PhD. slovenský jazyk UKF FF

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)
223_16    

(24.5.16) 

správa PP 

slavistika - rusínsky 

jazyk a literatúra 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry
3. denná 4 PhD.

rusínsky jazyk a 

slovenský jazyk  
PU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

224_16    

(24.5.16) 

správa PP 

slavistika - rusínsky 

jazyk a literatúra 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry
3. denná 4 PhD.

rusínsky jazyk a 

anglický jazyk  
PU 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

225_16    

(24.5.16) 

správa PP 

slavistika - rusínsky 

jazyk a literatúra 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry
3. externá 5 PhD.

rusínsky jazyk a 

slovenský jazyk  
PU 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

226_16    

(24.5.16) 

správa PP 

slavistika - rusínsky 

jazyk a literatúra 

2.1.28. slovanské 

jazyky a literatúry
3. externá 5 PhD.

rusínsky jazyk a 

anglický jazyk  
PU

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

260 _16    

(20.6.16)

správa PP  

teória a dejiny 

žurnalistiky 

3.2.2. teória a dejiny 

žurnalistiky 
3. denná 3 PhD. slovenský KU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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