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Jazyk 
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na (vysokej 
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uviesť názov)

Vyjadrenie AK                    

(spôsobilosť, obmedzenie; 

odôvodnenie)

272_16    

(22.6.16) 

správa PP 

mediálne štúdiá 
3.2.3. masmediálne 

štúdiá
2.

denná aj 

externá
2/3 Mgr. slovenský jazyk AMMMK

nie je spôsobilá (§ 83 ods. 9 

zákona), nesplnené kritériá 

KSP-A1 a A2 (pozri 

stanovisko)

303_16    

(15.7.16)

správa PP  

klasické jazyky - 

latinská 

medievalistika a 

novolatinistika 

2.1.31. klasické 

jazyky 
2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk TTU FF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

162_16    

(5.4.16)

správa PP  

 sociológia 3.1.1. sociológia 2. denná 2 Mgr. slovenský jazyk VŠZaSP
rokovanie prerušené do 

najbližšieho zasadnutia AK

417_16    

(5.10.16)

správa ČO

mikrobiológia 4.2.7. mikrobiológia 3. 
denná aj 

externá
4/5 PhD.

1. slovenský 

jazyk

2. anglický jazyk

UVLF
je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

415_16    

(5.10.16)

správa PP  

obchodné a 

finančné právo 

3.4.10. obchodné a 

finančné právo 
3.

denná aj 

externá
3/4 PhD. slovenský jazyk UMB PraF

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie

93_16    

(24.2.16)

správa PP  

pedagogika 1.1.4. pedagogika 3. externá 4 PhD.  slovenský jazyk UK FF

je spôsobilá s časovým 

obmedzením na dva roky  (§ 

83 ods. 8 zákona), plnenie 

kritéria KSP-A6 nezaručuje 

udržanie spôsobilosti až do 

najbližšej komplexnej 

akreditácie (pozri stanovisko)

Stanoviská predložené na mimoriadne 98. zasadnutie AK - študijné programy

Posúdenie výsledkov prijatých opatrení predložených vysokými školami (§ 83 ods. 8 a 9 zákona o VŠ) 
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286_16    

(28.6.16)

správa PP   

systematická 

filozofia 

2.1.2. systematická 

filozofia 
3. denná 3 PhD.  slovenský jazyk TTU FF 

je spôsobilá do najbližšej 

komplexnej akreditácie
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