
Príloha k uzneseniu 105.2.1e

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)

Pôvodné vyjadrenie 

AK

Nové vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

202_18    

(12.03.18)  

pripomienky 

grécky jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. slovenský UK FF 

104. ZAK: 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického 

základu (pozri HS) 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP); AK 

akceptovala zmenu garanta 

translantologického základu 

(pozri stanovisko).

202_18    

(12.03.18)  

pripomienky

grécky jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF 

104. ZAK: 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického 

základu (pozri HS) 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP); AK 

akceptovala zmenu garanta 

translantologického základu 

(pozri stanovisko).

202_18    

(12.03.18)  

pripomienky

latinský jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

1. denná 3 Bc. slovenský UK FF 

104. ZAK: 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického 

základu (pozri HS) 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP); AK 

akceptovala zmenu garanta 

translantologického základu 

(pozri stanovisko).

202_18    

(12.03.18)  

pripomienky

latinský jazyk a 

kultúra  

(v kombinácii)

2.1.35. 

prekladateľstvo a 

tlmočníctvo

2. denná 2 Mgr. slovenský UK FF 

104. ZAK: 

nie je spôsobilá (§ 83 

ods. 9 zákona), 

nesplnené kritérium 

KSP-A6; vek garanta 

translatologického 

základu (pozri HS) 

je spôsobilá na štandardnú 

dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 

zákona, nový ŠP); AK 

akceptovala zmenu garanta 

translantologického základu 

(pozri stanovisko).

105. ZAK - vyjadrenie AK k žiadosti MŠVVaŠ SR 

na dopracovanie odôvodnenia pôvodného vyjadrenia alebo na prijatie nového vyjadrenia (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ)
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