
Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-27578/21735-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňo

vať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandar

dná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

1. NHF národné hospodárstvo
3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

2. NHF národné hospodárstvo
3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

3.
NHF       

Martin
národné hospodárstvo

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2010 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

4.
NHF        

Martin
národné hospodárstvo

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2010 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

5.
NHF 

Trstená
národné hospodárstvo

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

6.
NHF 

Trstená
národné hospodárstvo

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

7.
NHF 

Šurany
národné hospodárstvo

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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8.
NHF 

Šurany
národné hospodárstvo

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

9. NHF
ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

10. NHF
ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

11.
NHF       

Martin

ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

12.
NHF        

Martin

ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

13.
NHF 

Trstená

ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

14.
NHF 

Trstená

ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

15.
NHF 

Šurany

ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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16.
NHF 

Šurany

ľudské zdroje a sociálny 

manaţment

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

17. NHF
ekonomická teória a 

ekonomická ţurnalistika

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

18. NHF
ekonomická teória a 

ekonomická ţurnalistika

3.3.1. národné 

hospodárstvo
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

19. NHF
verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

20. NHF
verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

21.
NHF        

Martin

verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

22.
NHF          

Martin

verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

23.
NHF 

Trstená

verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

24.
NHF 

Trstená

verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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25.
NHF 

Šurany

verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

26.
NHF 

Šurany

verejná správa a 

regionálny rozvoj

3.3.5. verejná správa a 

regionálny rozvoj
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

27. NHF
financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

28. NHF
financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

29.
NHF         

Martin

financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

30.
NHF            

Martin

financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

31.
NHF 

Trstená

financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

32.
NHF 

Trstená

financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

33.
NHF                        

Šurany

financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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34.
NHF                        

Šurany

financie, bankovníctvo a 

investovanie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

35. NHF poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

36. NHF poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

37.
NHF          

Martin
poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

38.
NHF            

Martin
poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

39.
NHF 

Trstená
poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

40.
NHF 

Trstená
poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

41.
NHF                        

Šurany
poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

42.
NHF                        

Šurany
poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

43. NHF hospodárska politika
3.3.1. národné 

hospodárstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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44. NHF hospodárska politika
3.3.1. národné 

hospodárstvo
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

45. NHF
sociálny rozvoj a sociálna 

politika

3.3.1. národné 

hospodárstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

46. NHF
sociálny rozvoj a sociálna 

politika

3.3.1. národné 

hospodárstvo
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

47. NHF
ekonomická teória a 

ekonomická ţurnalistika

3.3.1. národné 

hospodárstvo
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

48. NHF
ekonomická teória a 

ekonomická ţurnalistika

3.3.1. národné 

hospodárstvo
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

49. NHF bankovníctvo

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

50. NHF bankovníctvo

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

51. NHF financie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

52. NHF financie

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

53. NHF
daňovníctvo a daňové 

poradenstvo

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

54. NHF
daňovníctvo a daňové 

poradenstvo

3.3.6. financie, 

bankovníctvo a 

investovanie

2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

55. NHF poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

56. NHF poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia
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57. NHF ekonomická teória
3.3.3. ekonomická 

teória
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

58. NHF ekonomická teória
3.3.3. ekonomická 

teória
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

59. NHF hospodárska politika
3.3.3. ekonomická 

teória
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

60. NHF hospodárska politika
3.3.3. ekonomická 

teória
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

61. NHF financie a bankovníctvo 3.3.7. financie 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

62. NHF financie a bankovníctvo 3.3.7. financie 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

63. NHF poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

64. NHF poisťovníctvo 3.3.8. poisťovníctvo 3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

65. OF
podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

66. OF
podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

67.

OF                   

Nové 

Zámky

podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

68.

OF                   

Nové 

Zámky

podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

69.
OF 

Topoľčany

podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

70.
OF 

Topoľčany

podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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71.
OF      

Púchov

podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

72.
OF      

Púchov

podnikanie v obchode a 

cestovnom ruchu

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

73. OF
zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

74. OF
zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

75.

OF                      

Nové 

Zámky

zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

76.

OF                      

Nové 

Zámky

zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

77.
OF 

Topoľčany

zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

78.
OF 

Topoľčany

zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

79.
OF      

Púchov

zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

80.
OF      

Púchov

zahraničnoobchodné 

podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

81. OF obchodný manaţment
3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

82. OF obchodný manaţment
3.3.10. obchod a 

marketing
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

83. OF marketingový manaţment
3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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akademický 

titul

Časové obmedzenie

84. OF marketingový manaţment
3.3.10. obchod a 

marketing
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

85. OF medzinárodný obchod
3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

86. OF medzinárodný obchod
3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

87. OF
podnikanie v Európskej 

únii

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

88. OF
podnikanie v Európskej 

únii

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

89. OF
manaţment cestovného 

ruchu
8.1.1. cestovný ruch 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

90. OF
manaţment cestovného 

ruchu
8.1.1. cestovný ruch 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

91. OF
marketingový a obchodný 

manaţment

3.3.10. obchod a 

marketing
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

92. OF
marketingový a obchodný 

manaţment

3.3.10. obchod a 

marketing
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

93. OF
ekonomika obchodu a 

sluţieb

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

94. OF
ekonomika obchodu a 

sluţieb

3.3.11. odvetvové a 

prierezové ekonomiky
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

95. OF

manaţment 

medzinárodného 

podnikania

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

96. OF

manaţment 

medzinárodného 

podnikania

3.3.18. medzinárodné 

podnikanie
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia
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akademický 

titul

Časové obmedzenie

97. OF svetová ekonomika
3.3.19. svetová 

ekonomika
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

98. OF svetová ekonomika
3.3.19. svetová 

ekonomika
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

99. FHI hospodárska informatika
9.2.10. hospodárska 

informatika
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

100. FHI hospodárska informatika
9.2.10. hospodárska 

informatika
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

101. FHI
hospodárska informatika 

a účtovníctvo

v kombinácii študijných 

odborov 9.2.10. 

hospodárska 

informatika                                     

a 3.3.12. účtovníctvo

1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

102. FHI
hospodárska informatika 

a účtovníctvo

v kombinácii študijných 

odborov 9.2.10. 

hospodárska 

informatika                                     

a 3.3.12. účtovníctvo

1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

103. FHI

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

104. FHI

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia
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akademický 

titul

Časové obmedzenie

105.
FHI 

Ţarnovica

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

106.
FHI 

Ţarnovica

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

107.
FHI                     

Púchov

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

108.
FHI                     

Púchov

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

109.
FHI   

Senica

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

110.
FHI   

Senica

manaţérske 

rozhodovanie a 

informačné technológie

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

111. FHI účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

112. FHI účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

113.
FHI 

Ţarnovica
účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)
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titul

Časové obmedzenie

114.
FHI 

Ţarnovica
účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

115.
FHI      

Púchov
účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

116.
FHI       

Púchov
účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

117. FHI aktuárstvo
3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

118. FHI hospodárska informatika
9.2.10. hospodárska 

informatika
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov
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119. FHI hospodárska informatika
9.2.10. hospodárska 

informatika
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

120. FHI
hospodárska informatika 

a účtovníctvo

v kombinácii študijných 

odborov 9.2.10. 

hospodárska 

informatika                                     

a 3.3.12. účtovníctvo

2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

121. FHI
hospodárska informatika 

a účtovníctvo

v kombinácii študijných 

odborov 9.2.10. 

hospodárska 

informatika                                     

a 3.3.12. účtovníctvo

2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2011 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

122. FHI
operačný výskum a 

ekonometria

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov
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123. FHI
operačný výskum a 

ekonometria

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

124. FHI
štatistické metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

125. FHI
štatistické metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

126. FHI účtovníctvo a auditorstvo 3.3.12. účtovníctvo 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

127. FHI účtovníctvo a auditorstvo 3.3.12. účtovníctvo 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

128. FHI
účtovníctvo a finančné 

riadenie
3.3.12. účtovníctvo 2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

129. FHI
účtovníctvo a finančné 

riadenie
3.3.12. účtovníctvo 2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov
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130. FHI
ekonometria a operačný 

výskum

3.3.25. ekonometria a 

operačný výskum
3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

131. FHI
ekonometria a operačný 

výskum

3.3.25. ekonometria a 

operačný výskum
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

132. FHI
kvantitatívne metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

133. FHI
kvantitatívne metódy v 

ekonómii

3.3.24. kvantitatívne 

metódy v ekonómii
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov
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134. FHI účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

135. FHI účtovníctvo 3.3.12. účtovníctvo 3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

136. FPM
ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

137. FPM
ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

138. FPM finančný manaţment
3.3.13. finančný 

manaţment
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia
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139. FPM finančný manaţment
3.3.13. finančný 

manaţment
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

140. FPM ekonomika podniku
3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

141. FPM ekonomika podniku
3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

142. FPM všeobecný manaţment
3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. denná 2 Ing. 

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

143. FPM všeobecný manaţment
3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. externá 2 Ing. 

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

144. FPM podnikové financie
3.3.13. finančný 

manaţment
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

145. FPM podnikové financie
3.3.13. finančný 

manaţment
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

146. FPM
manaţment výroby a 

logistika

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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147. FPM
ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

148. FPM
ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

149. FPM
finančný manaţment 

podniku

3.3.13. finančný 

manaţment
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

150. FPM
finančný manaţment 

podniku

3.3.13. finančný 

manaţment
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

151. FMV
medzinárodné 

ekonomické vzťahy

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

152. FMV hospodárska diplomacia
3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

153. FMV
medzinárodné 

ekonomické vzťahy

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
3. denná 3 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

Strana 18



Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD-2009-27578/21735-1:sekr.

Por. 

číslo

ŠP sa bude 

uskutočňo

vať na 

fakulte

Názov študijného 

programu 

Číslo a názov 

študijného odboru 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Štandar

dná 

dĺžka 

štúdia 

(počet 

rokov)

Uďelovaný 

akademický 

titul

Časové obmedzenie

154. FMV
medzinárodné 

ekonomické vzťahy

3.3.17. medzinárodné 

ekonomické vzťahy
3. externá 5 PhD.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2013 (podľa § 3 

ods. 6 písm. a) nariadenia 

vlády SR č. 104/2002 Z. z. o 

Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov

155.
PHF         

Košice

ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

156.
PHF         

Košice

ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

157.
PHF 

Michalovce

ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
1. denná 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

158.
PHF 

Michalovce

ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
1. externá 3 Bc.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

159.
PHF        

Košice
obchodné podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

160.
PHF        

Košice
obchodné podnikanie

3.3.9. obchodné 

podnikanie
1. externá 3 Bc. bez časového obmedzenia

161.
PHF        

Košice
finančné riadenie podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia
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162.
PHF        

Košice
finančné riadenie podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia

163.
PHF 

Michalovce
finančné riadenie podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

164.
PHF 

Michalovce
finančné riadenie podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
2. externá 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

165.
PHF        

Košice

ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
3. denná 3 PhD. bez časového obmedzenia

166.
PHF          

Košice

ekonomika a manaţment 

podniku

3.3.16. ekonomika a 

manaţment podniku
3. externá 5 PhD. bez časového obmedzenia

167.

EU 

(univerzitný 

ŠP)

cudzie jazyky a 

interkultúrna komunikácia

2.1.32. cudzie jazyky a 

kultúry
1. denná 3 Bc. bez časového obmedzenia

168.

EU 

(univerzitný 

ŠP)

medzinárodný 

manaţment
3.3.15. manaţment 2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

169.

EU 

(univerzitný 

ŠP)

medzinárodný 

manaţment
3.3.15. manaţment 2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia
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170.

EU (v 

spolupráci s 

Universität 

Martin 

Luther v 

Halle, 

Wittenberg, 

SRN)

medzinárodný finančný 

manaţment                 

(spoločný študijný 

program)

3.3.13. finančný 

manaţment
2. denná 2 Ing.

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2012 (podľa § 

83 ods. 7 zákona  o vysokých 

školách)

171.

EU 

(univerzitný 

ŠP)

manaţment predaja
3.3.10. obchod a 

marketing
2. denná 2 Ing. bez časového obmedzenia

172.

EU 

(univerzitný 

ŠP)

manaţment predaja
3.3.10. obchod a 

marketing
2. externá 2 Ing. bez časového obmedzenia
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