
Príloha k uzneseniu 98.2.1/a - b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. 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)

202_16    

(5.5.16)

iniciácia ŠP  

marketingová 

komunikácia

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk AMMMK

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A2, A3, B5 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k 

hodnotiacej správe z 8. 9. 2016 ako 

aj s aktualizovanými údajmi zo 16. 

11. 2016  a akceptovala pripomienky 

k plneniu kritéria KSP-A1.

202_16    

(5.5.16)

iniciácia ŠP  

mediálna 

komunikácia

3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk AMMMK

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A2, A3, B5 (pozri HS);  
AK sa oboznámila s vyjadrením 

štatutárneho orgánu VŠ k 

hodnotiacej správe z 8. 9. 2016 ako 

aj s aktualizovanými údajmi zo 16. 

11. 2016  a akceptovala pripomienky 

k plneniu kritéria KSP-A1.

227_16    

(26.5.16)

nový ŠP  

medzinárodné 

podnikanie 

s agrárnymi 

komoditami

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
1. denná  3 Bc.

 slovenský a 

anglický jazyk
SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

227_16    

(26.5.16)

nový ŠP  

medzinárodné 

podnikanie 

s agrárnymi 

komoditami

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
1. externá 4 Bc.

1.slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

3. slovenský a 

anglický jazyk

SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

251_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

učiteľstvo latinského 

jazyka

 (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1. denná 3 Bc.

slovenský a 

latinský jazyk
TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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326_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

geodézia a 

geografické 

informačné systémy 

5.1.3. geodézia a 

kartografia 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
327_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

geodézia a kataster 

nehnuteľností

5.1.3. geodézia a 

kartografia 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
325_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

baníctvo a 

geotechnika 
5.2.32. baníctvo 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

339_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

záchranárska, 

požiarna a 

bezpečnostná 

technika 

5.2.32. baníctvo 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

328_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

geoprieskum
5.2.35. banská geológia 

a geologický prieskum
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

337_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

technológie v 

naftárenskom a 

plynárenskom 

priemysle 

5.2.35. banská geológia 

a geologický prieskum
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

331_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

mineralurgia a 

environmentálne 

technológie 

5.2.37. mineralurgia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

333_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

ochrana životného 

prostredia a 

ekotechnológie 

surovín

5.2.37. mineralurgia 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

329_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

hospodárenie s 

vodou v komunálnej 

sfére 

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

330_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

informatizácia 

procesov získavania 

a spracovania 

surovín 

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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332_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

manažérstvo 

zemských zdrojov

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

336_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

riadenie kvality 

procesov získavania 

a spracovania 

surovín

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

338_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

využívanie 

alternatívnych 

zdrojov energie

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
334_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

dopravná logistika 

podniku
8.5.1. logistika 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
335_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

priemyselná  logistika 8.5.1. logistika 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

315_16    

(25.7.16)

nový ŠP  

surovinové 

inžinierstvo 
5.2.37. mineralurgia 1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

314_16    

(25.7.16)

nový ŠP  

komerčná logistika 8.5.1. logistika 1.
denná aj 

externá
3/4 Bc. 

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

313_16    

(25.7.16)

nový ŠP  

integrované 

manažérstvo 

priemyselných 

procesov

5.2.52. priemyselné 

inžinierstvo
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský jazyk TUZ FEVT

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

filozofia – 

religionistika

2.1.1.  filozofia

2.1.16. religionistika
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

filozofia – história
2.1.1. filozofia

2.1.7.  história
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

3



Príloha k uzneseniu 98.2.1/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)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

dejiny umenia – 

história

2.1.17. dejiny a teória 

umenia

2.1.7. história

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

editorstvo a 

vydavateľská prax 

(maďarský jazyk) - 

informačné štúdiá 

2.1.29. neslovanské 

jazyky a literatúra

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

maďarský jazyk
UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

germanistika - 

muzikológia 

2.1.32.  cudzie jazyky 

a kultúry 

2.1.37.  muzikológia

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

nemecký jazyk
UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

germanistika - 

informačné štúdiá 

2.1.32.  cudzie jazyky 

a kultúry 

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

nemecký jazyk
UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

história – slovanské 

štúdiá

2.1.7.  história

2.1.28. slovanské jazyky 

a literatúry 

1. denná 3 Bc. 

1. slovenský a 

bulharský jazyk 

2. slovenský a 

chorvátsky jazyk 

3. slovenský a 

poľský jazyk 

4. slovenský a 

slovinský jazyk 

5. slovenský a 

srbský jazyk

UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

história – 

religionistika 

2.1.7. história

2.1.16. religionistika
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

história - muzeológia
2.1.7. história

2.1.24. muzeológia
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

história – muzikológia
2.1.7. história

2.1.37. muzikológia
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

história – informačné 

štúdiá

2.1.7. história

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – filozofia 
3.1.3.  etnológia

2.1.1. filozofia 
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – 

religionistika

3.1.3. etnológia

2.1.16. religionistika
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – 

muzeológia

3.1.3. etnológia

2.1.24. muzeológia
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – slovanské 

štúdiá

3.1.3. etnológia

2.1.28. slovanské jazyky 

a literatúry 

1. denná 3 Bc. 

1. slovenský a 

bulharský jazyk 

2. slovenský a 

chorvátsky jazyk 

3. slovenský a 

poľský jazyk 

4. slovenský a 

slovinský jazyk 

5. slovenský a 

srbský jazyk

UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – 

germanistika 

3.1.3. etnológia

2.1.32.  cudzie jazyky 

a kultúry 

1. denná 3 Bc. 
slovenský a 

nemecký jazyk
UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – 

muzikológia

3.1.3. etnológia

2.1.37.  muzikológia
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

etnológia – história
3.1.3. etnológia

2.1.7. história
1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
249_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

informačné štúdiá - 

muzeológia

3.2.4. knižnično-

informačné štúdiá

2.1.24. muzeológia

1. denná 3 Bc. slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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odôvodnenie)

274_16    

(22.6.16)

nový ŠP

učiteľstvo talianskeho 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

slovenský a 

taliansky jazyk
UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

310_16    

(21.7.16)

nový ŠP  

urgentná zdravotná 

starostlivosť 

7.4.6. urgentná zdravotná 

starostlivosť 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. 

český a 

slovenský jazyk

VŠZaSP, 

pracovisko 

Příbram (ČR)

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
228_16    

(26.5.16)

nový ŠP  

ekonomika  podniku
3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
2. denná 2 Ing. 

anglický a 

slovenský jazyk 
SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
228_16    

(26.5.16)

nový ŠP  

medzinárodná 

ekonomika a rozvoj

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. 

 slovenský a 

anglický jazyk
SPU FEM

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
340_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

inžinierska geodézia 

a kataster 

nehnuteľností

5.1.3. geodézia a 

kartografia 
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
348_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

technológia baníctva 

a tunelárstva 
5.2.32. baníctvo 2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
342_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

geologické 

inžinierstvo

5.2.35. banská geológia 

a geologický prieskum
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

349_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

technológie v 

naftárenskom a 

plynárenskom 

priemysle 

5.2.35. banská geológia 

a geologický prieskum
2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

344_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

mineralurgia a 

environmentálne 

technológie 

5.2.37. mineralurgia 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

343_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

informatizácia 

procesov získavania 

a spracovania 

surovín

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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345_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

manažérstvo 

zemských zdrojov

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

347_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

riadenie kvality 

procesov získavania 

a spracovania 

surovín

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

350_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

využívanie 

alternatívnych 

zdrojov energie

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
341_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

dopravná logistika 

podniku
8.5.1. logistika 2.

denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
346_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

priemyselná  logistika 8.5.1. logistika 2.
denná aj 

externá
2/3 Ing. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
250_16    

(14.6.16)

nový ŠP  

učiteľstvo latinského 

jazyka

  (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2. denná 2 Mgr.

slovenský a 

latinský jazyk
TTU PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

274_16    

(22.6.16)

nový ŠP

učiteľstvo talianskeho 

jazyka a literatúry 

(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo 

akademických predmetov
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. 

slovenský a 

taliansky jazyk
UK PdF

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

271 _16    

(22.6.16)

nový ŠP  

politológia 3.1.6. politológia 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

TnUAD

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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209_16    

(9.5.16)

iniciácia ŠP  

ekonomika a 

manažment podniku

3.3.16. ekonomika a 

manažment podniku
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD.

slovenský a 

anglický
ŽU FPEDaS

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie  AK 

sa oboznámila s vyjadrením 

rektorky ŽU  k hodnotiacej 

správe a akceptovala 

pripomienky, uvedené v 

predmetnom vyjadrení (k plneniu 

kritéria KSP-A1, KSP-A6).

220_16    

(20.5.16) 

nový ŠP 

ľudské zdroje  a 

personálny 

manažment

3.3.14. ľudské zdroje  a 

personálny manažment
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk  TnUAD FSEV

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

351_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

banská geológia a 

geologický prieskum

5.2.35. banská geológia 

a geologický prieskum
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

354_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

mineralurgia a 

environmentálne 

technológie 

5.2.37. mineralurgia 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

356_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

riadenie procesov 

získavania a 

spracovania surovín

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

358_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

využívanie a ochrana 

zemských zdrojov  

5.2.38. získavanie a 

spracovanie zemských 

zdrojov

3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
355_16    

(01.8.16)

nový ŠP  

priemyselná  logistika 8.5.1. logistika 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický jazyk TUKE FBERG

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
366_16    

(10.8.16)

nový ŠP  

verejné zdravotníctvo
7.4.2. verejné 

zdravotníctvo
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. anglický TTU FZSP

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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