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Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 104/2003 Z. z.
Formulár k žiadosti o vyjadrenie k návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, 
zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súkromnej vysokej školy

1

I.1Vysoká škola

I.2 Navrhovaná zmena
Opis návrhu na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy, fakulty štátnej vysokej školy alebo fakulty súkromnej vysokej školy, ku ktorému sa má vyjadriť komisia. Napríklad, ak ide o zmenu názvu fakulty, uvádza sa pôvodný a nový názov fakulty.  Ak ide o zriadenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie fakulty, uvádza sa názov alebo názvy fakúlt podľa súčasného stavu a ako má vyzerať stav po zmene a podobne. Maximálne 3500 znakov.
I.3 Dôvody navrhovanej zmeny
Uvádzajú sa dôvody, pre ktoré vysoká škola navrhuje vykonanie zmien. Osobitne sa uvádza súlad návrhu s dlhodobým zámerom vysokej školy a odporúčaniami komisie k činnosti vysokej školy. Maximálne 3500 znakov.
I.4 Vplyvy navrhovanej zmeny
Identifikuje sa vplyv navrhovanej zmeny na študentov, zamestnancov, projekty, ktoré sa riešia v rámci fakulty alebo fakúlt, ktorých sa zmeny týkajú. Osobitne sa uvádzajú  informácie, ako bude zabezpečené vzdelávanie v študijných programoch, na ktoré má navrhovaná zmena vplyv, napríklad pre zmenu sídla, preradenie zamestnancov, ktorí zabezpečovali daný študijný program na inú fakultu, vplyvy na materiálne, technické a informačné zabezpečenie pracovísk, ak dochádza k zmene ich sídla a podobne. Osobitne sa pomenujú pozitívne vplyvy predloženého návrhu, negatívne vplyvy a riziká.  Ak sa identifikujú negatívne vplyvy a riziká,  pomenúvajú sa aj opatrenia, ktoré sa príjmu na ich minimalizovanie, prípadne posúdenie alternatívnych návrhov. Maximálne 14000 znakov.
I.5 Zoznam priznaných práv, na ktoré má zmena vplyv
I.5a Študijné programy

I.5b Habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov


Vyplnený formulár sa v elektronickej podobe predkladá v štandarde pre textové súbory.77) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. ) 


Vysvetlivky k vybraným položkám
I.1
Uvádza sa úplný názov vysokej školy, ktorá žiada o vyjadrenie.
I.5
Uvádza sa  zoznam akreditovaných študijných programov a priznaných práv na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora, na ktoré má navrhovaná zmena vplyv. Navrhovaná zmena má vplyv najmä, ak dochádza k presunu zamestnancov, ktorí garantujú alebo spolugarantujú  príslušné právo, zabezpečujú vzdelávacie činnosti v príslušnom študijnom programe, na inú súčasť vysokej školy, mení sa miesto poskytovania študijného programu, menia sa podmienky na tvorivú činnosť zamestnancov a podobne.

.

