Príloha k uzneseniu 106.2.1/i-m

106. ZAK - dopracovanie odôvodnenia alebo prijatie nového vyjadrenia

Číslo žiadosti

Študijný program
Študijný odbor
(názov; nový
(číslo a názov)
názov)

349_18
(05.06.18)
pripomienky
377_17
(28.09.17)
iniciácia ŠP

učiteľstvo
hudobného
umenia
(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo
umeleckovýchovných a
výchovných
predmetov

349_18
(05.06.18)
pripomienky
377_17
(28.09.17)
iniciácia ŠP

učiteľstvo
hudobného
umenia
(v kombinácii)

1.1.3. učiteľstvo
umeleckovýchovných a
výchovných
predmetov

učiteľstvo
matematiky
(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo
akademických
predmetov

učiteľstvo
matematiky
(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo
akademických
predmetov

332_18
(05.06.18)
žiadosť MŠ
378_17
(28.09.17)
iniciácia ŠP
332_18
(05.06.18)
žiadosť MŠ
378_17
(28.09.17)
iniciácia ŠP

interkultúrne a
334_18
medzináboženské
(05.06.18)
kompetencie a
mediácia
pripomienky
(Inter-cultural and
412_17
inter-religious
(23.10.17)
competence and
nový ŠP
mediation)

2.1.16.
religionistika

Stupeň
štúdia
(prvý,
druhý,
spojený
prvý a
druhý,
tretí)

1.

2.

Forma
štúdia
Štandardná
(denná,
dĺžka štúdia
externá,
(počet rokov)
denná aj
externá)

denná aj
externá

denná aj
externá

1.

denná aj
externá

2.

denná aj
externá

2.

denná aj
externá

3/4

Akad.
titul

Bc.

ŠP sa bude
uskutočňovať
Jazyk
na (vysokej
uskutočňovania
škole /VŠ/
alebo fakulte uviesť názov)

slovenský jazyk

ŽU FHV

105. ZAK: Vyjadrenie AK
(spôsobilosť, obmedzenie;
odôvodnenie)

106. ZAK: Vyjadrenie AK
(dopracované odôvodnenie
alebo nové vyjadrenie)

nie je spôsobilá (§ 83 ods.
9 zákona), nesplnené kritériá
KSP-A3, KSP-B1 a KSP-B2 AK dopracovala odôvodnenie
(pozri HS);
vyjadrenia (pozri HS)
AK sa oboznámila s vyjadrením
rektorky ŽU k hodnotiacej správe a
zaslané pripomienky neakceptovala

2/3

Mgr.

slovenský jazyk

ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods.
9 zákona), nesplnené kritériá
KSP-A1, KSP-A3, KSP-B1 a AK dopracovala odôvodnenie
KSP-B2 (pozri HS);
vyjadrenia (pozri HS)
AK sa oboznámila s vyjadrením
rektorky ŽU k hodnotiacej správe a
zaslané pripomienky neakceptovala

3/4

2/3

2/3

Bc.

Mgr.

Mgr.

slovenský jazyk

slovenský jazyk

slovenský jazyk
a anglický jazyk

ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods.
9 zákona), nesplnené kritériá AK dopracovala odôvodnenie
KSP-A1, KSP-A3 a KSP-B1; vyjadrenia (pozri HS)
(pozri HS)

ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods.
9 zákona), nesplnené kritériá AK dopracovala odôvodnenie
KSP-A1, KSP-A3, KSP-A6 a vyjadrenia (pozri HS)
KSP-B1; (pozri HS)

ŽU FHV

nie je spôsobilá (§ 83 ods.
9 zákona), nesplnené kritériá AK konštatuje, že jej
KSP-B1, KSP-B5 a KSP-B11 vyjadrenie zo 105. zasadnutia
(pozri HS);
zodpovedá podkladom, ktoré
AK sa oboznámila s vyjadrením
ŽU k žiadosti predložila a
rektorky ŽU k hodnotiacej správe a
skutočnostiam, ktoré boli AK
zaslané pripomienky akceptovala v
známe v čase posudzovania.
prípade vyhodnotenia plnenia
kritérií KSP-A1, KSP-A4 a KSP-B3.
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Číslo žiadosti

333_18
(05.06.18)
žiadosť MŠ
435_17
(14.11.17)
nový ŠP

350_18
(14.06.18)
pripomienky
70_17
(24.02.17)
nový ŠP

Študijný program
Študijný odbor
(názov; nový
(číslo a názov)
názov)

učiteľstvo
odborných
zdravotníckych
predmetov

riadenie
bezpečnostných
systémov

1.1.2. učiteľstvo
profesijných
predmetov a
praktickej príprava

8.3.1. ochrana
osôb a majetku

Stupeň
štúdia
(prvý,
druhý,
spojený
prvý a
druhý,
tretí)

2.

3.

Forma
štúdia
Štandardná
(denná,
dĺžka štúdia
externá,
(počet rokov)
denná aj
externá)

denná aj
externá

externá

Akad.
titul

ŠP sa bude
uskutočňovať
Jazyk
na (vysokej
uskutočňovania
škole /VŠ/
alebo fakulte uviesť názov)

105. ZAK: Vyjadrenie AK
(spôsobilosť, obmedzenie;
odôvodnenie)

nie je spôsobilá (§ 83 ods.
9 zákona), nesplnené kritériá
KSP-A1, KSP-A3 a KSP-B2
(pozri HS);
2/3

4

Mgr.

PhD.

slovenský jazyk

slovenský jazyk a
anglický jazyk

TTU PdF

VŠBM

Rektor TTU nepredložil vyjadrenie k
HS, predložil list s požiadavkou na
späť vzatie žiadosti, čo AK
neakceptovala, lebo v liste nie je
uvedená skutočnosť, ktorá by tento
úkon umožňovala.

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9
zákona), nesplnené kritérium
KSP-A3; počet pedagogických
zamestnancov nezaručuje
kvalitnú prípravu
doktorandského programu pre
obidve formy štúdia

106. ZAK: Vyjadrenie AK
(dopracované odôvodnenie
alebo nové vyjadrenie)

AK dopracovala odôvodnenie
vyjadrenia (pozri HS)

AK odsúhlasila pôvodný text
odôvodnenia, ktorý považuje za
dostatočný.
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