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Ministerstvo škoIství, mládeŽe a tělovýchovy
Karmelitská 5' '1 '18 12 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne

5. srpna 2016
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Rozhodnutí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo podle $ 79 odst. 4' $ 80 odst. 1,
lll998 Sb.' o q'sokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zékon o vysokých školách), o
2, $ 81' $ 105 zákona č. 11

1) udělení akreditace

a)

doktorskómu studijnímu programu Filozofie

se

studijním oborem Filozofie

do 31. prosince 2024, forma studia je prezenčnía kombinovaná, standardní doba

studia 4 roky,

b)

doktorskému studijnírnu prograrmu Philosophy
do 31. prosince 2024,

se

studijnírn oborern Philosoplly

ýuka probíhá v anglickém jazyce, forma

studia je prezenčnía

kombinovaná' standardní doba studia 4 rokyo
2) prodloužení platnosti akreditace

doktorského studijního
do 31.

Ííjna2020, forma

programu Filozojie se studijním oborem Filozojie
studia je prezenčnía kombinovaná, standardní doba

studia 3 roky,
pro společnéuskutečňování

Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
a

Filozofickým ústavem Akademie věd Českérepubliky, v. v. i.,
se sídlem Jilská 36Il1,110 00, Praha.
Odůvodnění
Toto rozhodnutí se vyďává na záklaďě souhlasného stanoviska Akreditační komise
zedne 8. července 2016, která pro akreditovanou činnost uvedenou vbodě 2) rozhodnutí
doporučila prodlouženíplatnosti akreditace pouze na dostudovaní stávajících studentů.

V

Poučení

Proti tomuto roáodnutí lze podle

$

105 zákona

o vysokých školách a $ I52

odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., sprár,ní řád, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doruěení
k Ministerstvu školství,mláďeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1.
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Mgr. Ka{o[ína
Gondková
ředitelka odbóru vysokých škol
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

30/1
Úěastník řízení:

Univerzita Karlova v Praze, se sídlem ovocný trh 5, Praha, PSČ 116 36
Filozofický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem Jilská 36IlI,Praha, PSČ 110 00
Vypraveno:
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