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Vzhledem k tomu, že Národní akreditační úřad udělil akreditace nových studijních programů, které bude 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická uskutečňovat počínaje akademickým rokem 2019/2020, 

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 čl. 15 odst. 3 písm. a) Statutu Technické 

univerzity v Liberci o tom, že v akademickém roce 2019/2020 nebudou otevřeny následující studijní programy 

a studijní obory pro nové uchazeče o studium: 

Kód 

studijního 

programu 

Název 

studijního 

programu 

Kód 

studijního 

oboru 

(KKOV) 

Název 

studijního 

oboru 

Typ studia1 Forma studia2 

N1103 
Aplikovaná 

matematika 
1103T035 

Matematické 

modely a 

jejich aplikace 

 NMSP P 

M7503 
Učitelství pro 

základní školy 
7503T047 

Učitelství pro 

1. stupeň 

základní školy 

MSP P, K 

 

Dosud zahájená řízení o přijetí ke studiu v akademickém roce 2019/2020 v těchto studijních 

programech/oborech budou zastavena a účastníci budou vyzvání k podání přihlášek do nově akreditovaných 

studijních programů. Poplatek za přijímací řízení a doklady doložené k původní přihlášce budou uchazečům 

buď „převedeny“ na novou přihlášku do nového přijímacího řízení pro nově akreditované studijní programy, 

nebo budou uchazeči vráceny v případě, že novou přihlášku nepodá. Přijímací řízení do nových akreditovaných 

studijních programů bude vyhlášeno na úřední desce fakulty nejpozději do 31. 5. 2019. 

Studium stávajících studentů prvních a vyšších ročníků výše uvedených studijních programů a oborů není tímto 

rozhodnutím nijak dotčeno. 

                                                           

1 BSP – bakalářský studijní program, NMSP – magisterský studijní program navazující na studijní program bakalářský, MSP – magisterský studijní program, 

DSP – doktorský studijní program. 
2 P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory) uskutečňované i v anglickém 

(nebo v jiném cizím) jazyce 


