
Vecný a časový harmonogram činnosti Dočasnej akreditačnej rady  

Filozofickej fakulty UK 

(1) Pracovná náplň rady spočíva v posúdení, vyhodnotení a schválení návrhov nasledujúcich 

študijných programov: 

a. Študijné programy prvého stupňa: 

1. Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (študijný odbor 

Historické vedy) 

2. Germánske štúdiá (študijný odbor Filológia) 

3. Románske štúdiá (študijný odbor Filológia) 

b. Študijné programy druhého stupňa: 

4. Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva (študijný odbor 

Historické vedy)             

5. Germánske štúdiá (študijný odbor Filológia) 

6. Románske štúdiá (študijný odbor Filológia) 

c. Študijné programy tretieho stupňa: 

7. Kultúry a náboženstvá sveta (D/E) (študijný odbor Historické vedy) 

8. Mediálne a komunikačné štúdiá (D/E) (študijný odbor Mediálne a komunikačné 

štúdiá) 

9. Umenovedné štúdiá (D/E) (študijný odbor Vedy o kultúre a umení) 

(2) Návrhy študijných programov sa rade predkladajú priebežne. Každý študijný program je 

priradený spravidla dvom členom rady na posúdenie. Členovia rady sa k návrhu študijného 

programu vyjadria do jedného týždňa od zaslania študijného programu na posúdenie. 

Vyjadrenie obsahuje a) súhlas s navrhnutým študijným programom, b) nesúhlas 

s navrhnutým študijným programom alebo c) návrh úpravy študijného programu. Svoje 

vyjadrenie k študijnému programu oznamujú členovia rady predsedovi rady a dekanovi 

fakulty. Ak vyjadrenie členov rady obsahu návrh úpravy študijného programu, upravený 

študijný program sa rade predloží na opätovné posúdenie, pričom sa opäť postupuje podľa 

predchádzajúcich viet. Vyjadrenie členov rady, ktorí posudzovali študijný program, môže 

byť podkladom pre formuláciu uznesenia rady, o ktorom rada hlasuje podľa svojho 

rokovacieho poriadku. Uznesenie je písomné a je zdokumentované v zápise zo zasadnutia 

rady podľa rokovacieho poriadku. 

(3) Harmonogram činnosti je nasledovný: 

a. prvé zasadnutie rady: 5. 2. 2021 

b. predloženie študijných programov tretieho stupňa: 5. 2. 2021 

c. vyjadrenie členov rady k študijným programom tretieho stupňa: 12. 2. 2021 

d. predloženie študijných programov prvého a druhého stupňa: najneskôr 12. 2. 2021 

e. vyjadrenie členov rady k študijným programom prvého a druhého stupňa: najneskôr 19. 

2. 2021 

f. opätovné prerokovanie študijných programov, ak rada navrhne ich úpravu: podľa 

potreby 

g. zasadnutie rady, na ktorom sa prijmú uznesenia o predložených študijných programoch: 

najneskôr do piatich pracovných dní od vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu so všetkými 

navrhnutými študijnými programami 


