príloha k uzneseniu 89.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 89. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo
žiadosti

Študijný program
(názov; nový názov)

Študijný odbor
(číslo a názov)

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

160_15
(08.10.15)
nový ŠP

špeciálna pedagogika a
pedagogika osôb s
poruchami učenia

1.1.6. špeciálna
pedagogika

1.

denná aj
externá

3/4

Bc.

slovenský

UKF PdF

45_15
(06.03.15)
nový ŠP

mediálna a marketingová
komunikácia

3.2.3. mediálne štúdiá

1.

externá

4

Bc.

1. nemecký
2. slovenský

VŠG FMK

46_15
(06.03.15)
existujúci

mediálna a marketingová
komunikácia

3.2.3. mediálne štúdiá

80_15
(04.05.15)
nový ŠP

manažment

3.3.15. manažment

80_15
(04.05.15)
nový ŠP

procesný manažment

58_15
(18.03.15)
nový ŠP

dopravná logistika podniku

3.3.15. manažment

8.5.1. logistika

1.

1.

2.

2.

Forma
štúdia
(denná,
externá,
denná aj
externá)

denná

denná aj
externá

Štandardná
Akad.
dĺžka štúdia
titul
(počet rokov)

3

3/4

denná aj
externá

2/3

denná aj
externá

2/3

Bc.

Bc.

Ing.

Ing.

ŠP sa bude
Jazyk,
uskutočňovať
v ktorom sa má
na (vysokej
študijný program
škole /VŠ/
uskutočňovať
alebo fakulte uviesť názov)

Vyjadrenie AK
(spôsobilosť, obmedzenie;
odôvodnenie)

je spôsobilá na štandardnú
dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2
zákona, nový ŠP)
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9
zákona), nesplnené kritériá
KSP-A2, A3, A6, B1 a B11
(pozri HS);
AK sa oboznámila s vyjadrením
štatutárneho orgánu VŠG k
hodnotiacej správe

1. nemecký
2. slovenský

VŠG FMK

slovenský jazyk

UMB EkF
pracovisko
Poprad

slovenský jazyk

UMB EkF
pracovisko
Poprad

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9
zákona), nesplnené kritériá
KSP-A2, A3, A6, B1 a B11
(pozri HS);
AK sa oboznámila s vyjadrením
štatutárneho orgánu VŠG k
hodnotiacej správe

rokovanie prerušené do
najbližšieho zasadnutia AK
nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9
zákona), nesplnené kritériá
KSP-A1 a A3 (pozri HS);
AK sa oboznámila s vyjadrením
rektora UMB k hodnotiacej správe

je spôsobilá na štandardnú
1. slovenský jazyk TUKE FBERG dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2
zákona, nový ŠP)
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príloha k uzneseniu 89.2.1/a, b

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 89. zasadnutí AK - vysoké školy

Číslo
žiadosti

Študijný program
(názov; nový názov)

Študijný odbor
(číslo a názov)

91_15
(19.05.15)
nový ŠP

sociálna práca

3.1.14. sociálna práca

62_15
(27.03.15)
nový ŠP

učiteľstvo slovenského
jazyka a slovenskej literatúry
na školách s vyučovacím
jazykom národnostných
menšín
(v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo
akademických
predmetov

87_15
(13.05.15)
nový ŠP

učiteľstvo talianskeho jazyka
a literatúry (v kombinácii)

1.1.1. učiteľstvo
akademických
predmetov

88_15
(13.05.15)
nový ŠP

učiteľstvo talianskeho jazyka
a literatúry (v kombinácii)

109_15
(29.06.15)
nový ŠP
160_15
(08.10.15)
nový ŠP

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

Forma
štúdia
(denná,
externá,
denná aj
externá)

2.

denná aj
externá

2.

denná aj
externá

Štandardná
Akad.
dĺžka štúdia
titul
(počet rokov)

2/3

2/3

Mgr.

Mgr.

ŠP sa bude
Jazyk,
uskutočňovať
v ktorom sa má
na (vysokej
študijný program
škole /VŠ/
uskutočňovať
alebo fakulte uviesť názov)

1. slovenský

slovenský jazyk

Bc.

2/3

denná aj
externá
denná aj
externá

1.

1.1.1. učiteľstvo
akademických
predmetov

2.

denná aj
externá

voľné vytvarné umenie

2.2.1. výtvarné umenie

3.

lingvodidaktika

1.1.10. odborová
didaktika

3.

UCM FF

rokovanie prerušené do
najbližšieho zasadnutia AK

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9
zákona), nesplnené kritériá
KSP-A6, B2 a B11 (pozri HS);
AK sa oboznámila s vyjadrením
rektora UCM k hodnotiacej správe

slovenský jazyk
(filologické
predmety v
talianskom jazyku)

denná aj
externá

VŠZaSP
pracovisko
Banská
Bystrica

Vyjadrenie AK
(spôsobilosť, obmedzenie;
odôvodnenie)

UK PdF

Rektor vzal žiadosť späť v
súlade s § 83 ods. 17
platného zákona o VŠ.
Konanie sa zastavuje.

Mgr.

slovenský jazyk
(filologické
predmety v
talianskom jazyku)

UK PdF

Rektor vzal žiadosť späť v
súlade s § 83 ods. 17
platného zákona o VŠ.
Konanie sa zastavuje.

4/5

ArtD.

slovenský

TUKE FU

3/4

PhD.

slovenský

UKF FF

3/4

je spôsobilá na štandardnú
dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2
zákona, nový ŠP)
prerušené do 90. ZAK
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