Příloha k Metodickému materiálu NAÚ č. 77/2018

Formulář
k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací
informovat o změnách ve výčtu uskutečňovaných studijních programů
Při elektronickém předání záznamů by měla být dodržena tato struktura:
1.

Název vysoké školy

text

2.

Událost

schválení / změna / zrušení / přijetí nápravného opatření /
zrušení nápravného opatření (schválením, změnou a zrušením
se rozumí tyto události vůči studijnímu programu)

3.

Datum schválení orgánem vysoké
školy

datum

4.

Název studijního programu

text

5.

Typ studijního programu

bakalářský / magisterský / doktorský

6.

Forma studia

prezenční / kombinovaná / distanční (lze více hodnot)

7.

Profil studijního programu

akademický / profesní (pouze u bakalářských a magisterských
programů)

8.

Standardní doba studia

číslo (v akademických rocích)

9a.

Rigorózní řízení

ano/ne (informace o oprávnění přiznávat akademické tituly
podle § 46 odst. 5 ZVŠ)

9b.

Udělovaný akademický titul
v rigorózním řízení

JUDr. / PhDr. / RNDr. / PharmDr. / ThLic. / ThDr. (v případě
„ano“ v bodě 9a.)

10.

Jazyk výuky

čeština / angličtina / němčina / francouzština / …

11a.

Oblast vzdělávání

text: název oblasti vzdělávání / názvy oblastí vzdělávání
(dle přílohy č. 3 ZVŠ; více oblastí vzdělávání u kombinovaného
studijního programu)

11b.

Podíly oblastí vzdělávání

procentně vyjádřené podíly základních tematických okruhů
náležejících do jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce (uvede
se pouze v případě kombinovaného studijního programu,
v pořadí dle bodu 11a.)

12.

Garant studijního programu

text: jméno; příjmení; rok narození; akademické tituly

13.

Název fakulty, popř. vysokoškolského
ústavu vysoké školy

text: název fakulty / názvy fakult [název VŠ ústavu]
(fakulta se uvede, je-li studijní program schválen
k uskutečňování na fakultě, více fakult se uvede, jde-li o studijní
program společně uskutečňovaný více fakultami; vysokoškolský
ústav se uvede, pokud se podílí na uskutečňování studijního
programu podle § 34 odst. 1 ZVŠ)

14.

Název pracoviště Akademie věd ČR

text: název pracoviště / názvy pracovišť (je-li studijní program

uskutečňován ve spolupráci s pracovištěm AV ČR s postavením
veřejné výzkumné instituce podle § 81 a § 81d odst. 2 písm. b)
ZVŠ)
15.

Název zahraniční vysoké školy

text název zahraniční VŠ / názvy zahraničních VŠ (je-li studijní
program uskutečňován ve spolupráci se zahraniční vysokou
školou podle § 47a ZVŠ)

16.

Místo uskutečňování

text: název obce / názvy obcí (uvede se místo = obec, ve které
je studijní program uskutečňován, nebo, je-li studijní program
uskutečňován na více místech, všechny tyto obce)

17a.

Termín konce platnosti schválení
programu

datum (do kterého je schválení studijního programu platné, je-li
takový termín stanoven)

17b.

Termín, ke kterému má být studijní datum
program zrušen

17c.

Termín
opatření

17d

Termín, ke kterému bylo nápravné datum
opatření zrušeno

18a.

Regulované povolání

ano/ne (skutečnost, zda jde o studijní program, jehož
absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady
pro výkon regulovaného povolání)

18b.

Název příslušného uznávacího orgánu

Ministerstvo školství / Ministerstvo zdravotnictví / … (v případě
„ano“ v bodě 18a.)

18c.

Datum povolení příslušného
uznávacího orgánu

datum (v případě „ano“ v bodě 18a.)

19a.

Zaměření na oblast bezpečnosti ČR

ano/ne (skutečnost, zda jde o studijní program zaměřený na
přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky)

19b.

Datum povolení Ministerstvem
obrany

datum (v případě „ano“ v bodě 19a.)

19c

Datum povolení Ministerstvem vnitra

datum (v případě „ano“ v bodě 19a.)

20.

Návrh kódu ISCED-F

čtyřmístný kód (návrh na zařazení studijního programu do
oboru vzdělávání podle Mezinárodní standardní klasifikace
vzdělání ISCED-F 2013 podle třetí, podrobně vymezené úrovně
– viz metodika ke klasifikaci zveřejněná na internetových
stránkách MŠMT)

21.

Profil absolventa

text

účinnosti

nápravného datum

Doplňující poznámky:
Při schválení studijního programu položky 17b, 17c, 17d uvedeny nebudou.
Při změně ve schváleném studijním programu budou uvedeny položky 1 až 6, 8, 10, 13, 14, 15 a všechny (další)
měněné položky; u všech měněných položek bude uvedena původní i nová hodnota.

2

Při zrušení studijního programu budou uvedeny položky 1 až 6, 8, 10, 13, 14, 15 a 17b.
Při přijetí nápravného opatření vůči studijnímu programu budou uvedeny položky 1 až 6, 8, 10, 13, 14, 15 a 17c.
Při zrušení nápravného opatření vůči studijnímu programu budou uvedeny položky 1 až 6, 8, 10, 13, 14, 15 a 17d.
Data je možno předat v souborech (jeden formulář odpovídá jednomu souboru) ve formátu:
• textový soubor v kódování UTF-8,
Řádky ve formátu „návěští: hodnota“, návěští pro jednotlivé položky jsou vyjmenována ve druhém sloupci
výše uvedené tabulky.
V případě položek připouštějících více hodnot uvést každou hodnotu na samostatném řádku (včetně
návěští).
Položky typu datum ve formátu DD.MM.RRRR, procenta v celých číslech, standardní doba studia případně
s desetinnou tečkou.
Při změně ve schváleném studijním programu budou návěští s původní hodnotou uvedena s prefixem „-“
a návěští s novou hodnotu s prefixem „+“.
• MS Word (doc, docx).
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