I

MINISTE RSTVO ŠKOLSTV í, MLÁ DEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Ministerstvo Sko lslVí, mládezc
a tě l ovýchovy

Kanneli lská 7
118 12 Praha I - Malá Strana

V Praze dne 17. července 20 12
Č . j.: MSMT/29 027/20 12-M3

Rozhodnutí
Ministerstvo ško lství , ml ádeže a tě l ovýc ho vy rozhodlo podle § 79 odst. 4, § 80 odst. 2,
§ 105 zákona Č. 11 111998 Sb., o vysokých školách a o zm ěně a d o plnění dalších záko nů
(zákon o vysokých školách) , o

prodloužení platnosti akreditace
a)

bakalářského

studijního programu Dramatická

AudiovizuálllÍ komullikace a tvorba do 30.

září

uměllÍ

se studijním oborem

2016, forma studia je

prezenční

a

kombinovaná, standardní doba studia 3 roky,
b)

bakalářského

studijního programu Teorie a

dějiny

divadla, fllmu a masmédií se

studijním oborem Scénická a mediální studia do 30.
prezenční

c)

září

2016, forma studia je

a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky,

bakalářského

studijního programu Právní specializace se studijním oborem Právo v

podllikállÍ do 30.

září

2016, forma studia je

prezenční

a kombinovaná, standardní

doba studia 3 roky,
d)

bakalářs kého

studijního programu SpeciálllÍ pedagogika se studijním oborem

SpeciálllÍ pedagogika - vychovatelství do 30.

září

2016, forma studia je

kombinovaná, standardní doba studia 3 roky,
pro Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, s. r. o.,
se sídlem Praha 3 - Žižkov, Roháčova 1148/63 , PSČ 13000.

prezenční

a

•
Odůvodnění

Toto rozhodnutí se vydává na základě so uhlasného stanoviska
Akreditační komi se ze dne 28. června 2012.
Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 105 zákona o vysokých školách a § 152
ods!.1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení
k Ministerstvu školství, mládeže a tělo výc ho vy, Karmelitská 7, I 18 12 Praha \.
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