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Vzhledem k tomu, že Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil akreditaci novému
studijnímu programu, který bude Fakulta zdravotnických studií uskutečňovat počínaje akademickým
rokem 2020/2021, rozhoduji tímto v souladu s ~ 24 odst. 2 písm. a) a ~ 28 odst. 1 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
čI. 1 5 odst. 3 písm. a) Statutu Technické univerzity v Liberci o torn, že v akademickém roce 2020/2021
nebude otevřen následující studijní program a studijní obor pro nové uchazeče o studium:
Kód
studijního
programu

Název
studijního
programu

B5341

Ošetřovatelství

Kód
studijního
oboru
(KKOV)
5341 R009

Název studijního
oboru

Typ
studia1

Forma
studia2

Všeobecná sestra

Dosud zahájené řízení o přijetí ke studiu v akademickém roce 2020/2021 v tomto studijním
programu/oboru bude zastaveno a účastníci budou vyzvání k podání přihlášek do nově
akreditovaného studijního programu. Poplatek za přijímací řízení a doklady doložené k původní
přihlášce bude uchazeči bud‘ „převeden“ na novou přihlášku do nového přijímacího řízení pro nový
akreditovaný studijní program, nebo bude uchazeči vrácen v případě, že novou přihlášku nepodá.
Přijímací řízení do nového akreditovaného studijního programu bude vyhlášeno na úřední desce
fakulty nejpozději do 7.8.2020.
Studium stávajících studentů vyšších ročníků výše uvedeného studijního programu a oboru není
tímto rozhodnutím nijak dotčeno.
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