
Príloha k uzneseniu 99.6.1/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 

uskutočňovania 

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

404_16    

(21.9.16) 

správa PP

športový 

manažment

8.1.2. šport

3.3.15. manažment
1. denná 3 Bc. slovenský UK FTVŠ

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

509_16    

(22.11.16)

správa PP  

ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 Bc. slovenský

VŠZaSP

pracovisko 

Rožňava

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

464_16    

(09.11.16)

správa PP 

kvalita produkcie 
5.2.57. kvalita 

produkcie 
1. denná 3 Bc. 

slovenský a 

anglický
STU MtF

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)

494_16    

(16.11.16)

správa PP

biogeológia 4.1.23. geológia 1. denná 3 Bc. slovenský UK PriF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

442_16    

(28.10.16)

správa PP 

vzťahy s médiami
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
1. denná 3 Bc. anglický UCM FMK

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

376_16    

(15.8.16)

správa PP  

sociológia 3.1.1. sociológia 1. denná 3 Bc.
slovenský a 

poľský 
UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

376_16    

(15.8.16)

správa PP  

sociológia 3.1.1. sociológia 2. denná 2 Mgr.
slovenský a 

poľský 
UKF FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

Stanoviská predložené na 99. zasadnutie AK - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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162_16    

(5.4.16)

správa PP  

 sociológia 3.1.1. sociológia 2. denná 2 Mgr. slovenský VŠZaSP

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A3 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)
524_16    

(29.11.16) 

správa ČO 

parazitárne choroby 

zvierat 

6.3.7. infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

3.
denná aj 

externá
4/5 PhD. 

1. slovenský 

2. anglický 
UVLF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

441_16    

(24.10.16)

správa ČO  

manažment 3.3.15. manažment 3. denná 3 PhD.
slovenský a 

anglický jazyk 
ŽU FRI

rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

2


