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I. Identifikačné údaje žiadateľa 

I.1. Názov vysokej školy Vloží vysoká škola 

I.2. Sídlo vysokej školy % automaticky zo systému/ z registra% 

I.3. Identifikačné číslo vysokej školy % automaticky zo systému/ z registra% 

I.4. Názov fakulty Vloží vysoká škola 

I.5. Sídlo fakulty % automaticky zo systému/ z registra% 

II. Identifikácia študijného programu 

II.0 Identifikačný kód študijného 
programu* 

Vloží vysoká škola  

II.1 Názov študijného programu* Vloží vysoká škola 

II.2 Miesto štúdia  % automaticky zo systému/ z registra% 

II.3 Ďalšie miesta štúdia % automaticky zo systému/ z registra% 

II.4. Stupeň vysokoškolského štúdia  % automaticky zo systému/ z registra% 

II.5. Udeľovaný akademický titul  % automaticky zo systému/ z registra% 

II.6. Jazyk alebo jazyky uskutočňovania 
študijného programu 

% automaticky zo systému/ z registra% 

II.8. Forma štúdia % automaticky zo systému/ z registra% 

II.9. Štandardná dĺžka štúdia % automaticky zo systému/ z registra% 

II.11 Názov študijného odboru  % automaticky zo systému/ z registra% 

II.12 Profesijne orientovaný študijný 
program 

% automaticky zo systému/ z registra% 

II.13 Príprava na výkon regulovaného 
povolania 

Vloží vysoká škola 

II.16. Rozhodnutie o udelení akreditácie / 
priznaní práv  

% automaticky zo systému/ z registra% 

 

V. Charakteristika a zdôvodnenie zmeny údajov o študijnom programe  
V.1. Druh zmeny údajov podľa §39 
ods.2 zákona 
 
 
 

 A. Zmena študijného odboru alebo kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sa   
absolvovaním študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie.  

 B. Zmena miesta poskytovania študijného programu z miesta v inom sídle ako je sídlo 
vysokej školy alebo fakulty, na miesto v sídle vysokej školy alebo fakulty.  

 C. Zmena názvu vysokej školy alebo fakulty, na ktorej sa študijný program uskutočňuje  
 D. Zmenu názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania. 

 

V.A.1 Návrh nového odboru, alebo 
kombinácie odborov.  

Výber zo zoznamu študijných odborov.  

V.A.2. Návrh nového odboru 2 (ak ide 
o kombináciu odborov) 

Výber zo zoznamu študijných odborov. 

A.A.3. Zdôvodnenie zmeny št. odboru  
v súvislosti s transformáciou sústavy 
študijných odborov.  

 

 

V.B.1 Nové miesto poskytovania 
študijného programu  
 

Výber zo zoznamu.  
Poznámka: Ak sa program nebude ďalej uskutočňovať na fakulte, ale v sídle vysokej školy, je potrebné 
vybrať „neuskutočňuje sa na fakulte“, alebo „vysoká škola sa nečlení na fakulty“.  

V.B.2 Zdôvodnenie zmeny miesta 
poskytovania študijného programu z 
miesta v inom sídle ako je sídlo 
vysokej školy alebo fakulty, na miesto 
v sídle vysokej školy alebo fakulty 

 

 

V.C.1 Nový názov vysokej školy, alebo 
fakulty  

Nový názov podľa zoznamu/číselníka vysokých škôl, alebo fakúlt na portáli vysokých škôl.  
Poznámka: VŠ pred podaním žiadosti zabezpečí zmenu názvu VŠ v číselníku VŠ, alebo číselníku fakúlt. 

V.C.2 Zdôvodnenie žiadosti o zmenu 
názvu vysokej školy, alebo fakulty, na 
ktorej sa študijný program 
uskutočňuje 

 

 

V.D.1. Návrh nového názvu 
študijného programu  
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V.D.2. Charakteristika zmeny obsahu 
z dôvodu zosúlaďovania študijného 
programu zo štandardmi pre ŠP.  

 

V.D.3. Zdôvodnenie lepšieho súladu 
nového názvu z obsahom 
vzdelávania.  

 

 
Vysoká škola vyhlasuje, že v žiadosti a jej prílohách uviedla pravdivé informácie pre posúdenie žiadosti.  

 
Žiadosť podpisuje štatutárny orgán vysokej školy a podáva sa elektronicky. 
 

Vysoká škola k žiadosti prikladá podporné dôkazy žiadosti. 

IX. Prílohy:   

IX.11. Ďalšie doplňujúce informácie 

IX.12. Ďalšie prílohy (zip) 


