
Príloha k uzneseniu 99.2.1/a-c

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 99. 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 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, 

obmedzenie; 

odôvodnenie)

443_16    

(27.10.16)

nový ŠP

automatizácia a 

riadenie procesov 

získavania a 

spracovania 

surovín 

5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc. anglický TUKE FBERG

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

443_16    

(27.10.16)

nový ŠP

automatizácia a 

riadenie procesov 

získavania a 

spracovania 

surovín 

5.2.14. automatizácia 1.  externá 4 Bc. 
1. anglický

2. slovenský
TUKE FBERG

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

453_16    

(31.10.16)

nový ŠP

automobilová 

elektronika
5.2.13. elektronika 1. denná 3 Bc.

1. anglický

2. slovenský
TUKE FEI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

551_16    

(15.12.16)  

nový ŠP

forenzná a 

kriminalistická 

environmentalistika 

4.3.2. environmentálne 

inžinierstvo 
1.

denná aj 

externá
3/4 Bc. slovenský TUZ FEE

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

432_16    

(20.10.16)

nový ŠP  

tanečné umenie 2.2.2. tanečné umenie 1. externá 4 Bc. slovenský VŠMU HTF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

517_16    

(28.11.16)

nový ŠP 

bezpečnostný  

manažment 

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
1. externá 4 Bc. slovenský ŽU FBI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

444_16    

(27.10.16)

nový ŠP

riadenie procesov 

získavania a 

spracovania 

surovín

5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. anglický TUKE FBERG

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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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)

444_16    

(27.10.16)

nový ŠP

riadenie procesov 

získavania a 

spracovania 

surovín

5.2.14. automatizácia 2.  externá 3 Ing. 
1. anglický

2. slovenský
TUKE FBERG

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

459_16    

(31.10.16)

nový ŠP

automobilová 

elektronika
5.2.13. elektronika 2. denná 2 Ing. 

1. anglický

2. slovenský
TUKE FEI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

517_16    

(28.11.16)

nový ŠP 

bezpečnostný  

manažment 

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
2. externá 3 Ing. slovenský ŽU FBI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

432_16    

(20.10.16)

nový ŠP  

tanečné umenie 2.2.2. tanečné umenie 2. externá 3 Mgr.art. slovenský VŠMU HTF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

398_16    

(19.9.16)

nový ŠP  

právo - lingvistika 3.4.1. právo 1. denná 3 Bc. 

slovenský jazyk, 

anglický jazyk a 

francúzsky jazyk

UPJŠ PraF

rektor vzal žiadosť 

späť v súlade s § 83 

ods. 17 platného 

zákona o VŠ;  

konanie sa zastavuje 

398_16    

(19.9.16)

nový ŠP  

právo - lingvistika 3.4.1. právo 2. denná 2 Mgr. 

slovenský jazyk, 

anglický jazyk a 

francúzsky jazyk

UPJŠ PraF

rektor vzal žiadosť 

späť v súlade s § 83 

ods. 17 platného 

zákona o VŠ;  

konanie sa zastavuje 
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 
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štúdia 
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škole /VŠ/ 
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Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, 

obmedzenie; 

odôvodnenie)

445_16    

(27.10.16)

nový ŠP

riadenie procesov 5.2.14. automatizácia 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD.

1. anglický jazyk

2. slovenský 

jazyk

TUKE FBERG

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

452_16    

(31.10.16)

iniciácia ŠP

trestné právo 3.4.7. trestné právo 3. 
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk UMB PraF

nie je spôsobilá (§ 

83 ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium  

KSP-A6 (pozri HS)

461_16    

(08.11.16) 

nový ŠP 

metrológia 5.2.55. metrológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský jazyk TUKE SjF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

297_16    

(13.7.16)

nový ŠP  

sociálna práca 3.1.14. sociálna práca 3.
denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk UMB PdF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

410_16    

(27.9.16) 

iniciácia ŠP 

estetika 2.1.6. estetika 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

PU 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 

HS)
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Číslo 

žiadosti

Študijný program 

(názov; nový názov)

Študijný odbor 

(číslo a názov)

Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 

druhý, 
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štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 
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Akad. 
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uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, 

obmedzenie; 

odôvodnenie)

516_16    

(28.11.16)

nový ŠP 

krízový manažment 
8.3.7. občianska 

bezpečnosť 
3. externá 4 PhD.

1. slovenský 

2. anglický 
ŽU FBI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

517_16    

(28.11.16)

nový ŠP 

bezpečnostný  

manažment 

8.3.1. ochrana osôb a 

majetku
3. externá 4 PhD.

1. slovenský 

2. anglický 
ŽU FBI

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

539_16    

(08.12.16)

nový ŠP  

dizajn nábytku a 

bývania 
2.2.6. dizajn 3.

denná aj 

externá
3/4 ArtD. slovenský jazyk TUZ DF

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

433_16    

(20.10.16)

nový ŠP  

zubné lekárstvo 7.2.1. zubné lekárstvo 3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. slovenský jazyk UK JLF 

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)

513_16    

(28.11.16)

nový ŠP 

environmentálny 

manažment

4.3.3. environmentálny 

manažment
3.

denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský a 

anglický jazyk

2. anglický jazyk

PU FM

je spôsobilá na 

štandardnú dĺžku 

štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP)
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