
Príloha k uzneseniu_83_2_1c_ŠP

83. ZAK - vyjadrenie AK k žiadosti MŠVVaŠ SR na dopracovanie odôvodnenia vyjadrenia alebo na nové vyjadrenie (§ 82 ods. 8 zákona o VŠ)

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

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                                 

 (spôsobilosť, obmedzenie; odôvodnenie)

 list ministra 

školstva: 25_15/AK 

(12.2.15)

pôvodná žiadosť: 

156_14/AK 

(19.5.14) 

nový ŠP

právo 3.4.1. právo 1. externá 3 Bc.

PEVŠ FP, 

pracovisko 

Žilina

AK svoje pôvodné vyjadrenie z 80. zasadnutia potvrdzuje: "nie 

je spôsobilá , nesplnené kritérium KSP-B1, B2, B3 (pozri HS); 

AK sa oboznámila s  vyjadrením štatutárneho orgánu VŠ k HS "

 list ministra 

školstva: 25_15/AK 

(12.2.15)

pôvodná žiadosť: 

157_14/AK 

(19.5.14)

nový ŠP

právo 3.4.1. právo 2. externá 2 Mgr. 

PEVŠ FP, 

pracovisko 

Žilina

AK svoje pôvodné vyjadrenie z 80. zasadnutia potvrdzuje: "nie 

je spôsobilá , nesplnené kritérium KSP-B1, B2, B3 (pozri HS); 

AK sa oboznámila s  vyjadrením štatutárneho orgánu VŠ k HS "

 list ministra 

školstva: 25_15/AK 

(12.2.15)

pôvodná žiadosť: 

159_14/AK 

(19.5.14)

iniciácia

právo 3.4.1. právo 1.
denná aj 

externá
3/3 Bc. PEVŠ FP

AK svoje pôvodné vyjadrenie z 80. zasadnutia potvrdzuje: "nie 

je spôsobilá;  VŠ uskutočňuje študijné programy mimo sídla 

fakulty, na ktoré je priznané právo vrátane 3 pracovísk v  ČR, 

kde bolo navyše zistené  nedodržiavanie obsahu schválených 

informačných listov (výučba českého práva) a nedodržiavanie 

opisu študijného odboru  právo (pozri stanovisko); AK sa 

oboznámila s  vyjadrením štatutárneho zástupcu VŠ "
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Študijný odbor 
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Stupeň 

štúdia 

(prvý, 

druhý, 

spojený 

prvý a 
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štúdia 

(denná, 

externá, 

denná aj 

externá)

Štandardná 

dĺžka štúdia 

(počet rokov)

Akad. 

titul

ŠP sa bude 

uskutočňovať 

na (vysokej 

škole /VŠ/ 

alebo fakulte - 

uviesť názov)

Vyjadrenie AK                                 

 (spôsobilosť, obmedzenie; odôvodnenie)

 list ministra 

školstva: 25_15/AK 

(12.2.15)

pôvodná žiadosť: 

159_14/AK 

(19.5.14)

iniciácia

právo 3.4.1. právo 2.
denná aj 

externá
2/2 Mgr. PEVŠ FP

AK svoje pôvodné vyjadrenie z 80. zasadnutia potvrdzuje: "nie 

je spôsobilá;  VŠ uskutočňuje študijné programy mimo sídla 

fakulty, na ktoré je priznané právo vrátane 3 pracovísk v  ČR, 

kde bolo navyše zistené  nedodržiavanie obsahu schválených 

informačných listov (výučba českého práva) a nedodržiavanie 

opisu študijného odboru  právo (pozri stanovisko); AK sa 

oboznámila s  vyjadrením štatutárneho zástupcu VŠ "
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