Zápis č. 05-07 ze zasedání Akreditační komise
20. - 21. listopadu 2007, Brandýs nad Labem
Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Milan Bakeš, Tilman Berger, Jana Geršlová, Petr Hájek, Pavel Höschl, Petr Kyloušek, Jiří Mareš, Jaromír Příhoda, Svatava Raková,
Jan Roda, František Sehnal, Peter Schmidt, Pravoslav Stránský, Antonín Stratil, Jan Štěpán, Vladimír Tichý, Jan Uhlíř
Omluveni: Jiří Sobota, Karel Chadt
Jiří Smrčka, Jan Dvořák – sekretariát AK
Hosté: Valérie Tóthová, Ivan Bičík – PS AK; Václav Vinš – MŠMT; Jan Bednář – RVŠ
Při projednávání žádosti o udělení státního souhlasu pro Joštovu akademii, o.p.s., Brno, byli přítomni Zdeněk Dufek, Zdeněk Koudelka, Petra Kačírková.
Při projednávání žádosti o stanovisko ke zřízení Fakulty elektrotechniky a informatiky U Pardubice byli přítomni Jiří Cakl, Pavel Bezoušek.
Při projednávání žádosti o stanovisko ke zřízení Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci byli přítomni Lubomír Dvořák, Zdeněk Kolář, Jana Marečková.
Při projednávání závěrů hodnocení Husitské teologické fakulty UK v Praze byli přítomni Jan Bednář, Jan Lášek, Jiří Vogel, Kamila Veverková.
Při projednávání závěrů hodnocení akreditovaných činností Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice, byli přítomni Oldřich Kratochvíl, Imrich Rukovanský.
Při projednávání žádosti o akreditaci NMgr. SP pro Moravskou vysokou školu Olomouc, o.p.s., byli přítomni Miroslav Hrabovský, Eva Grublová.

Program:
1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního a profesorského řízení
2) žádost o udělení státního souhlasu pro Joštovu akademii, o.p.s., Brno
3) žádost o stanovisko ke zřízení Fakulty elektrotechniky a informatiky U Pardubice
4) žádost o stanovisko ke zřízení Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci
5) závěry z hodnocení Husitské teologické fakulty UK v Praze
6) závěry z hodnocení akreditovaných činností Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice
7) žádost o akreditaci NMgr. SP pro Moravskou vysokou školu Olomouc, o.p.s.
8) standardy pro akreditaci doktorského studijního programu
9) projednání zprávy o vnitřním hodnocení AK
10) hodnocení vysokých škol v roce 2008
11) změny ve složení pracovních skupin AK
12) různé, závěr

ad 1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a jejich oborů
legenda: akred. - udělení akreditace, rozšíř. - rozšíření akreditace; reakre. - prodloužení platnosti akreditace, zrušom. - zrušení omezení akreditace; P - forma studia prezenční, K forma kombinovaná; A - výuka v anglickém jazyce; ANO - žádost o oprávnění konat rigorózní zkoušky; A 4 - AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N - AK nesouhlasí
s akreditací

Název studijního programu

Ţádost

Typ

Form
a

St.d.

Název studijního oboru

Stanovisko AK

Jaz. Rig.

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Geodesy and Cartography

akred.

Dr.

P, K

4

Geodesy and Cartography

A

Geodesy and Cartography

reakre. Dr.

P, K

3

Geodesy and Cartography

A

Geodézie a kartografie

akred.

Dr.

P, K

4

Geodézie a kartografie

Geodézie a kartografie

reakre. Dr.

P, K

3

Geodézie a kartografie

Stavební inţenýrství

rozšíř.

1,5

Stavební management

A8
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu (tj. do 20.7.2015).

NMgr. P

A8
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

ČZU v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a
přírodních zdrojů
Zahradnické inţenýrství

reakre. Mgr.

P

5

Zahradní inţenýrství

A do 31.8.2008 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Zemědělské inţenýrství

reakre. Mgr.

P, K

5

Ţivočišná produkce

Dtto

Zemědělské inţenýrství

reakre. Mgr.

P, K

5

Rostlinná produkce

Dtto

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Psychologie

akred.

Dr.

P, K

3

Pedagogická psychologie

A4

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

A8

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr. P

2

Přírodovědná a ekologická výchova
Učitelství psychologie pro střední školy
(dvouoborové)

Tělesná výchova sport

reakre. Bc.

P

3

Tělesná výchova a sport (jednooborové)

A4

Tělesná výchova sport

rozšíř.

P

3

Tělesná výchova a sport (dvouoborové)

A4

Bc.

2

A4

Učitelství pro základní školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

akred.

Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň
základních škol

Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň
základních škol

N Zdůvodnění: V rámci ČR jde o
nesystémové řešení přípravy učitelů 2.
stupně ZŠ. Pětileté nestrukturované
studium brání mobilitě studentů jak v
rámci univerzity, tak v rámci ČR.
Neumoţňuje ani adekvátní mobilitu v
rámci EU; tím vším by studenti těchto
oborů byli znevýhodněni. Nevhodná
koncepce (skladba předmětů nepokrývá
celou oblast psychologie zdraví; je
akcentována především tělesná
výchova, velké zastoupení alternativních
léčebných metod typu arteterapie,
muzikoterapie, taneční terapie, tai chi
chuan jako povinných předmětů,
nedostatečné personální zajištění (z 35
předmětů mají 20 vyučovat učitelé bez
vědecké hodnosti).
N Zdůvodnění: V rámci ČR jde o
nesystémové řešení přípravy učitelů 2.
stupně ZŠ. Pětileté nestrukturované
studium brání mobilitě studentů jak v
rámci univerzity, tak v rámci ČR.
Neumoţňuje ani adekvátní mobilitu v
rámci EU; tím vším by studenti těchto
oborů byli znevýhodněni.
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň
základních škol

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň
základních škol

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních
škol

N Zdůvodnění: dtto

3

N Zdůvodnění: dtto

N Zdůvodnění: dtto

N Zdůvodnění: dtto

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké
školy

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

3

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

3

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol
Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2.
stupeň základních škol

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

5

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

A6

Finanční matematika

N Zdůvodnění: Nedostatečné
personální zabezpečení v oblasti
matematiky, pouze malá část
přednášejících je kmenovými pracovníky
Přírodovědecké fakulty JU v Českých
Budějovicích. Nevhodně vypracované
sylaby některých předmětů, zastaralá
studijní literatura.

P

N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: dtto
A na dobu platnosti studijního oboru
v prezenční formě studia. AK
doporučuje obor připravit tak, aby
standardní doba studia byla dva roky,
coţ odpovídá standardní struktuře
studijních programů pregraduální
učitelské přípravy (platí i pro prezenční
formu).
dtto

JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná matematika

akred.

Bc.

P, K

3

4

Biologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství biologie pro střední školy

Fyzika

akred.

NMgr. P

2

Učitelství fyziky pro střední školy

A8

ANO

A8

JU v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Humanitní studia

reakre. Bc.

P, K

3

Pastorační asistence

A6

A8

JU v Českých Budějovicích
Ústav fyzikální biologie
Biofyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Biofyzika

Biophysics

akred.

Dr.

P, K

4

Biophysics

Zemědělské inţenýrství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Agropodnikání

A6

Zemědělství

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Agropodnikání

A6

Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Mediální a komunikační studia

rozšíř.

Bc.

K

3

Mediální studia a ţurnalistika (jednooborové)

Politologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Bezpečnostní a strategická studia

A

A8

JU v Českých Budějovicích
Zemědělská fakulta

MU v Brně
Fakulta sociálních studií

5

A do 31.10.2009 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2011 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 4 AK doporučuje vzhledem ke
skladbě předmětů změnit název
studijního oboru na „Politická (či
politologická) bezpečnostní a strategická
studia“, případně zváţit doplnění
skladby předmětů o matematickostatistické disciplíny, mající vztah k dané
problematice.

MU v Brně
Filozofická fakulta
Philology

akred.

Dr.

P, K

3

Indo-European Comparative Linguistics

A

Philologie

akred.

Dr.

P, K

3

Klassische Philologie

N

Philologie

akred.

Dr.

P, K

3

Mittellateinische Philologie

N

Philosophy

akred.

Dr.

P, K

3

Scientific Study of Religions

A

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr, K

2

Učitelství německého jazyka a literatury pro
střední školy (jednooborové)

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
5.12.2013). AK poţaduje předloţit
kontrolní zprávu o stavu studijních opor
v prosinci 2008: nutno zvýšit počet
interaktivních opor.

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

Nutriční terapeut

A4

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

P

3

Radiologický asistent

A4

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní
školy

MU v Brně
Lékařská fakulta

MU v Brně
Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

P

3

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Pedagogické asistentství německého jazyka pro
základní školy (dvouoborové)
Učitelství německého jazyka pro základní školy
(dvouoborové)
6

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní
zprávu o obsahu studijního oboru
v prosinci 2009.
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v prezenční formě studia. AK
upozorňuje na nutnost zlepšit personální
zabezpečení u jazykovědných
a literárních disciplin. Nutno zkvalitnit
opory v jazykovědných disciplinách. AK
poţaduje předloţit kontrolní zprávu
v prosinci 2009.
dtto

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rigor.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rigor.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rigor.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rigor.

NMgr. P, K

2

Učitelství odborných předmětů pro střední školy specializace sluţby
Učitelství odborných předmětů pro střední školy specializace strojírenství
Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní
školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství technické a informační výchovy pro
základní školy

ANO

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Učitelství anglického jazyka pro základní a
jazykové školy

ANO

ANO

ANO

A4
N Zdůvodnění: Studijní opory pro
kombinovanou formu neodpovídají
nárokům na zajištění této formy studia.
A do 30.6.2008 AK projedná ţádost na
příštím zasedání.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. do 1.3.2015).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. do 25.7.2013).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. do 19.7.2014).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru (tj. do 5.5.2015).

MU v Brně
Přírodovědecká fakulta

rozšíř.

Bc.

P

3

Chemoinformatika a bioinformatika

Regional Development

akred.

Bc.

P

3

Regional Development

Regionální rozvoj

akred.

Bc.

P

3

Regionální rozvoj

Biochemie

A 6 AK poţaduje upravit název
studijního oboru tak, aby zohlednil
dostatečné zastoupení předmětů
z oblasti informatiky (např. „Výpočtová
biochemie).

MZLU v Brně
A

A4
A4

MZLU v Brně
Agronomická fakulta

7

Chemie a technologie potravin

rozšíř.

NMgr. P

2

Ekotrofologie

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracování ţádosti.
Předloţený materiál obsahuje řadu
nedostatků: Počet předmětů a zkoušek
je nepřiměřeně vysoký; student nebude
mít dostatek prostoru pro přípravu
diplomové práce. 4 kredity pro dva
státnicové volitelné předměty jsou
nepřiměřeně málo. V řadě předmětů
dochází k překrývání (např. mykotoxiny
– minimálně ve čtyřech předmětech,
anorganické polutanty, probiotické
mikroorganismy aj. Někteří vyučující
nepublikují v oblasti, kterou mají
vyučovat.

N Zdůvodnění: Obsah studijního
programu neodpovídá cílům studia a
profilu absolventa.

MZLU v Brně
Institut celoţivotního vzdělávání
Technické znalectví a pojišťovnictví

akred.

Bc.

P, K

3

Technické znalectví a pojišťovnictví

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Cestovní ruch

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

K

3

Finance

Economic Policy and Administration

reakre. Bc.

P

3

Public Administration

A

Economics and Management

reakre. Bc.

P

3

Business Economics and Management

A

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

K

3

Veřejná správa

MZLU v Brně
Provozně ekonomická fakulta

OU v Ostravě
8

A4
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
13.12.2011).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do
13.12.2011).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do
13.12.2011).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do
13.12.2011).

Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

A na dobu platnosti akreditace studijního
obru v prezenční formě studia (tj. do
1.6.2010). AK doporučuje propracovat
interaktivnost u studijních opor a zvýšit
podíl přímé výuky v Bc. studiu. AK
zároveň upozorňuje na věcné a
metodologické chyby v některých
studijních materiálech (např. „Veřejný
projev a jeho prezentace“, „Úvod do
studia českého jazyka“). AK poţaduje
předloţit kontrolní zprávu o tvorbě
studijních opor a kvalitě výuky v prosinci
2008.
N Zdůvodnění: Není vymezen podíl
kontaktní a distanční části studia a není
ani jednoznačně popsán způsob výuky
v distanční části, stanoven rozsah
konzultací u jednotlivých předmětů,
Předloţené studijní opory v odborné
části jsou nedostačující jak kvalitativně,
tak kvantitativně. Nevhodná forma výuky
praktických uměleckých předmětů (kurz
kresby a malby, figurální kresby, grafiky,
pěvecká interpretace, intonace…) jen
formou konzultací.

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání

N Zdůvodnění: dtto

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Sociální pedagogika

N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: Nevhodná koncepce
studia, úzký teoreticko-metodologický
základ, nedostatečné personální
zajištění vlastními habilitovanými
pracovníky, kteří se navrhovaným
oborem primárně zabývají a získávají
v něm badatelské granty, nedostatečná
publikační činnost v renomovaných
recenzovaných časopisech (dominují
statě ve sbornících z konferencí).

Speciální pedagogika

akred.

NMgr. P, K

2

Speciální pedagogika
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A6

A na dobu akreditace studijního oboru
v prezenční formě studia (tj. do
10.10.2012). AK poţaduje předloţit
kontrolní zprávu o tvorbě studijních opor
a kvalitě výuky v prosinci 2008.
N Zdůvodnění: Není vymezen podíl
kontaktní a distanční části studia a není
ani jednoznačně popsán způsob výuky
v distanční části, stanoven rozsah
konzultací u jednotlivých předmětů,
Předloţené studijní opory v odborné
části jsou nedostačující jak kvalitativně
tak kvantitativně. Nevhodná forma výuky
praktických uměleckých předmětů (kurz
kresby a malby, figurální kresby, grafiky,
pěvecká interpretace, intonace…) jen
formou konzultací.

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních
škol

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň
základních škol

N Zdůvodnění: dtto

OU v Ostravě
Přírodovědecká fakulta
Aplikovaná matematika

reakre. Dr.

P, K

3

Aplikovaná algebra

A4

Aplikovaná matematika

reakre. Dr.

P, K

3

Aplikovaná matematika

A4

Applied Mathematics

reakre. Dr.

P, K

3

Applied Algebra

A

A4

Applied Mathematics

reakre. Dr.

P, K

3

Applied Mathematics

A

Geografie

rozšíř.

K

3

Geografie a regionální rozvoj

A4
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
10.10.2010).

Bc.

SU v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
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Ošetřovatelství

rozšíř.

Bc.

K

3

Všeobecná sestra

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
studijního oboru je nedostatečné. AK
upozorňuje ve smyslu § 85 odst. 1 na
nedostatky v personálním zajištění
studijního oboru u prezenční formy, a
poţaduje zjednat nápravu a to
nejpozději do reakreditace programu
v roce 2009.

A do 31.10.2012. Pouze na dostudování
stávajících studentů. AK poţaduje
přepracovat ţádost tak, aby standardní
doba studia byla 3 roky (v souladu s
obvyklou strukturou oborů na vysokých
školách).

SU v Opavě
Matematický ústav v Opavě

reakre. Bc.

P

4

Aplikovaná matematika pro řešení krizových
situací

Economics and Management

reakre. Bc.

P

3

Business Economics in Trade and Services

A

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní
zprávu v prosinci 2009.

Economics and Management

reakre. Bc.

P

3

Corporate Finance

A

A 4 dtto

Economics and Management

reakre. Bc.

P, K

3

Marketing and management

A

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. Bc.

P

3

Ekonomika cestovního ruchu

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. Bc.

P

3

Firemní finance

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. Bc.

P, K

3

Ekonomika podnikání v obchodě a sluţbách

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. Bc.

P, K

3

Marketing a management

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. NMgr. P

2

Ekonomika podnikání v obchodě a sluţbách

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. NMgr. P

2

Marketing a management

A 4 dtto

Ekonomika a management

reakre. Dr.

3

Podniková ekonomika a management

A 4 dtto

Matematika
SU v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta

P, K

11

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr. K

2

Ekonomika podnikání v obchodě a sluţbách

A 4 dtto

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr. K

2

Marketing a management

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P

3

Bankovnictví

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P

3

Sociální management

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P, K

3

Evropská integrace

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P, K

3

Finance

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P, K

3

Veřejná ekonomika a správa

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. NMgr. P

2

Bankovnictví

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. NMgr. P

2

Evropská integrace

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. NMgr. P

2

Finance

A 4 dtto

Hospodářská politika a správa

reakre. NMgr. P

2

Veřejná ekonomika a správa

Systémové inţenýrství a informatika

reakre. Bc.

3

Manaţerská informatika

A 4 dtto
A 2 AK upozorňuje ve smyslu § 85 odst.
1 na nedostatky v zajištění studijního
oboru a poţaduje zjednat nápravu.
V současné době je obor zastoupen
pouze jedním habilitovaným
pracovníkem a pracoviště nevyvíjí
ţádnou publikační činnost.

Systémové inţenýrství a informatika

reakre. NMgr. P

2

Manaţerská informatika

A 2 dtto

P, K

TU v Liberci
Fakulta mechatroniky a
mezioborových inţenýrských studií
Electrical Engineering and Informatics

akred.

NMgr. P

2

Mechatronics

A

Aplikované vědy a informatika

akred.

Bc.

P

3

Modelování a informatika

Elektrotechnika a informatika

rozšíř.

Bc.

K

3

Elektronické informační a řídicí systémy
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A4
A4
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v prezenční formě studia (tj.
do 15.8.2012).

Aplikované vědy v inţenýrství

akred. NMgr. P

2

Přírodovědné inţenýrství

Aplikované vědy v inţenýrství

akred. Dr.

P, K

4

Přírodovědné inţenýrství

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v rámci původního studijního
programu Elektrotechnika a informatika
(tj. do 30.12.2015).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v rámci původního studijního
programu Elektrotechnika a informatika
(tj. do 31.12.2014).

Informační technologie

akred.

P

3

Informační technologie

A4

Bc.

TU v Liberci
Fakulta pedagogická

Zelená chemie

N Zdůvodnění: Obsah studijního
programu neodpovídá cílům studia a
profilu absolventa. Nevhodné je také
personální zabezpečení studijního
oboru. Nízká publikační aktivita
vyučujících, ta je v řadě případů
orientována spíše na didaktiku chemie.
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit název studijního oboru
tak, aby odpovídal skladbě předmětů a
profilu absolventa.

Chemie

akred.

Bc.

P

3

Aplikovaná matematika

akred.

NMgr. P

2

Aplikovaná matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Aplikace matematiky v průmyslových
technologiích
Aplikace matematiky v průmyslových
technologiích

Nanotechnologie

akred.

Bc.

P

3

Nanomateriály

dtto
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vysvětlit koncepci akreditace
programu z hlediska postavení v rámci
fakult TU v Liberci.

Nanotechnologie

akred.

NMgr. P

2

Nanomateriály

dtto

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - dramatická výchova

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - hudební výchova

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika
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A do 31.10.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - tělesná výchova
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - vlastivědná a
přírodovědná výchova

Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - výtvarná výchova

Sociální politika a sociální práce

rozšíř.

NMgr. K

2

Sociální práce

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Sociální pedagogika

A do 31.10.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
25.2.2015).
N Zdůvodnění: Nevhodná koncepce
studia, úzký teoreticko-metodologický
základ, nedostatečné personální
zajištění vlastními habilitovanými
pracovníky, kteří se navrhovaným
oborem primárně zabývají a získávají
v něm badatelské granty, nedostatečná
publikační činnost v renomovaných
recenzovaných časopisech (dominují
statě ve sbornících z konferencí).

akred.

Bc.

P

3

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních
materiálů

A6

Pedagogicko psychologická způsobilost

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracování materiálů,doplnit
větší zastoupení psychologie, zváţit
název; zpřesnit uplatnění absolventů.

U Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Povrchová ochrana stavebních a
konstrukčních materiálů
UJEP v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

UJEP v Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta
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Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Obecné otázky matematiky

Projednávání ţádosti je přerušeno AK
poţaduje přepracování předmětů s
pedagogicko-psychologickým
zaměřením (Pedagogika-moderní teorie
vzdělání, Vybrané problémy současné
školy, Srovnávací pedagogika,
Ontogenetická psychologie). V
předloţené podobě odpovídají svým
pojetím úrovni magisterského, nikoli
doktorského studia.

UJEP v Ústí nad Labem
Ústav zdravotnických studií

Ošetřovatelství

reakre. Bc.

P

3

Porodní asistentka

Specializace ve zdravotnictví

reakre. Bc.

P

3

Ergoterapie

15

A 4 AK shledala závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního programu a
navrhuje omezení akreditace.
Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru,
nedostatečná publikační činnost
vyučujících (cca třetina vyučujících
nemá za posledních pět let ţádné
publikace), zastaralá literatura uvedená
u většiny předmětů.
A 4 AK shledala závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního programu a
navrhuje omezení akreditace.
Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru,
nedostatečná publikační činnost
vyučujících (cca třetina vyučujících
nemá za posledních pět let ţádné
publikace), zastaralá literatura uvedená
u většiny předmětů.

Specializace ve zdravotnictví

reakre. Bc.

A 4 AK shledala závaţné nedostatky při
uskutečňování studijního programu a
navrhuje omezení akreditace.
Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru,
nedostatečná publikační činnost
vyučujících (cca třetina vyučujících
nemá za posledních pět let ţádné
publikace), zastaralá literatura uvedená
u většiny předmětů.

P

3

Fyzioterapie

P, K

3

Medical Psychology and Psychopathology

UK v Praze
1. lékařská fakulta
Psychology

akred.

Dr.

A

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 1.3.2011).

UK v Praze
2. lékařská fakulta

Ošetřovatelství

reakre. Bc.

P

3

Všeobecná sestra

A do 30.6.2008 AK poţaduje
přepracovat studijní plán na teoretické a
praktické bloky v jednotlivých
semestrech. Posílit personální
zabezpečení ošetřovatelských předmětů
(zejm. oblast klinického ošetřovatelství).

Specializace ve zdravotnictví

reakre. Bc.

P

3

Zdravotní laborant

A6

UK v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové
Zdravotnická bioanalytika

rozšíř. Bc.

P, K

3

Zdravotní laborant

Zdravotnická bioanalytika

rozšíř. Mgr.

P

5

Odborný pracovník v laboratorních metodách

Zdravotnická bioanalytika

rozšíř. NMgr. P

2

Odborný pracovník v laboratorních metodách
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A na dobu platnosti akreditace
původního studijního oboru
Zdravotnická bioanalytika (25.1.2012).
A na dobu platnosti akreditace
původního studijního oboru
Zdravotnická bioanalytika (31.10.2009).
Pouze na dostudování stávajících
ANO studentů.
A na dobu platnosti akreditace
původního studijního oboru
ANO Zdravotnická bioanalytika (25.1.2014).

UK v Praze
Filozofická fakulta
Čeština v komunikaci neslyšících

reakre. Bc.

P

3

Čeština v komunikaci neslyšících (jednooborové)

A8

Čeština v komunikaci neslyšících

rozšíř.

Bc.

P

3

Čeština v komunikaci neslyšících (dvouoborové)

Filologie

reakre. Bc.

P

3

Romistika (jednooborové)

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Arabistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Koreanistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Mongolistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Romistika (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Rumunština (jednooborové)

ANO

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Rumunština (dvouoborové)

ANO

Filologie

reakre. Mgr.

P

5

Vietnamistika (dvouoborové)

ANO

A8
A do 30.6.2008 AK projedná ţádost na
příštím zasedání.
A do 31.12.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2010 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2008 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Teologie

reakre. Bc.

P

4

Teologie křesťanských tradic

A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Teologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Teologie křesťanských tradic

A6

Teologie

akred.

NMgr. P, K

2

Evangelická teologie (jednooborové)

Teologie

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Evangelická teologie (jednooborové)

Theology

akred.

NMgr. P, K

2

Protestant Theology (jednooborové)

UK v Praze
Evangelická teologická fakulta

ANO

A6
ANO

UK v Praze
Husitská teologická fakulta

A
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A6

A6

N Zdůvodnění: Ţádost spojuje
neorganicky dva samostatné obory,
přičemţ název křesťanská filozofie není
adekvátní. Ţádost by měla být
předkládána v podobě dvou
samostatných oborů -obor Filozofie
v rámci studijního programu Filozofie a
obor Religionistika v rámci studijního
programu Teologie.

Teologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Křesťanská filozofie a religionistika

Teologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Křesťanská filozofie a religionistika

Teologie

reakre. Mgr.

P, K

5

ANO

Teologie

reakre. Mgr.

P

5

Teologie

reakre. Mgr.

P

5

Teologie

reakre. Mgr.

P

5

Husitská teologie (jednooborová)
Husitská teologie v kombinaci s filozofií
(jednoborové)
Husitská teologie v kombinaci s judaistikou
(jednoborové)
Husitská teologie v kombinaci s religionistikou
(jednoborové)

Teologie

reakre. Mgr.

P

5

Pravoslavná teologie (jednooborové)

ANO

Teologie

reakre. Mgr.

P, K

5

Starokatolická teologie (jednoborové)

ANO

Učitelství pro střední školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství náboţenství, etiky a filozofie

Teologie

reakre. Mgr.

P

5

Katolická teologie

Teologie

reakre. Dr.

P, K

3

Katolická teologie

A8

akred. Bc.

P

Fyzioterapie

A4

ANO

N Zdůvodnění: dtto
A do 31.10.2010 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2010 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2013 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.12.2013. Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Katolická teologická fakulta
ANO

A8

UK v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Specializace ve zdravotnictví

3

UK v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
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Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
Biophysics, Chemical and Macromolecular
Physics
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový
výzkum
Physics of Condensed Matter and Materials
Research

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Fyzika nanostruktur

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Physics of Nanostructures

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Physics of Plasma and Ionized Media

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Fyzika povrchů a rozhraní

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Physics of Surfaces and Interfaces

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Geofyzika

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Geophysics

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Jaderná fyzika

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Nuclear Physics

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Kvantová optika a optoelektronika

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Quantum Optics and Optoelectronics

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Matematické a počítačové modelování

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Matematical and Computer Modelling

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Meteorologie a klimatologie

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Meteorology and Climatology

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky

A8
A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A
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A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnit studijní předmět(y) s
psychologickým zaměřením.

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Physics Education and General Problems of
Physics

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Subjaderná fyzika

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Subnuclear Physics

Fyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika

Physics

akred.

Dr.

P, K

4

Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics

Informatika

akred.

Dr.

P, K

4

Diskrétní modely a algoritmy

Informatics

akred.

Dr.

P, K

4

Discrete Models and Algorithms

Informatika

akred.

Dr.

P, K

4

Matematická lingvistika

Informatics

akred.

Dr.

P, K

4

Mathematical Linguistics

Informatika

akred.

Dr.

P, K

4

Softwarové systémy

Informatics

akred.

Dr.

P, K

4

Software Systems

Informatika

akred.

Dr.

P, K

4

Teoretická informatika

Informatics

akred.

Dr.

P, K

4

Theoretical Computer Science

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Algebra, teorie čísel a matematická logika
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical
Logic

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Ekonometrie a operační výzkum

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Econometry and Operational Research

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Finanční a pojistná matematika

A8

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Financial and Insurance Mathematics
A
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné
struktury
Geometry, Topology, Global Analysis and General
Structures
A
20

A

Dtto
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8

A8
A8

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Matematická analýza

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Mathematical Analysis

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Obecné otázky matematiky a informatiky
General Questions of Mathematics and
Information Science

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Pravděpodobnost a matematická statistika

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Probability and Mathematical Statistics

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Vědecko-technické výpočty

Mathematics

akred.

Dr.

P, K

4

Scientific and Technical Calculations

A8
A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8
A8

A

A8

A

N Zdůvodnění: AK na svých
předchozích zasedáních přerušila
projednávání ţádosti a vyzvala
k doplnění ţádosti. Protoţe ţádost
doplněna nebyla, AK ji posoudila ţádost
dle původních podkladů. AK ţádost
zamítla s odůvodněním: Není zajištěna
praxe v anglickém jazyce.

UK v Praze
Pedagogická fakulta

Secondary School Teacher Education

rozšíř.

NMgr. P

2

Training Teachers of General Subjects at Lower
and Higher Secondary Schools - Russian
Language (dvouoborové)

Tělesná výchova a sport

A6

Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a
turistickou oblast (jednooborové)
Dutch Language, Literature and Culture in a
Central European Context

A6
A 6 AK doporučuje stanovit realističtější
výstupní úroveň: B2-C1 dle EER.

UP v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Tělesná výchova a sport

reakre. Bc.

P, K

3

Filologie

rozšíř.

Bc.

P

3

Philology

akred.

Bc.

P

3

UP v Olomouci
Filozofická fakulta
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A

Psychologie

reakre. NMgr. K

2

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Psychologie

ANO

A4

UP v Olomouci
Pedagogická fakulta
Environmentální výchova se zaměřením na
vzdělávání
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy
pro 2. stupeň základních škol

A4
A4

UTB ve Zlíně
Fakulta humanitních studií
Ošetřovatelství

rozšíř.

Bc.

K

3

Všeobecná sestra

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje doplnit ţádost o stanovisko
MZd.

VŠB-TU Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového
inţenýrství
Materiálové vědy a inţenýrství

reakre. Dr.

P, K

3

Metalurgie

reakre. Dr.

P, K

3

Chemická metalurgie

Metalurgie

reakre. Dr.

P, K

3

Metalurgická technologie

Metalurgie

reakre. Dr.

P, K

3

Tepelná technika a paliva v průmyslu

Řízení průmyslových systémů

reakre. Dr.

P, K

3

22

A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní
zprávu v prosinci 2009.
Projednávání ţádosti je přerušeno.AK
poţaduje doplnit sloţení oborové rady
pro SP i jednotlivé SO, obsah a rozsah
státní doktorské zkoušky s předměty,
které budou náplní ústní části státní
doktorské zkoušky. AK dále poţaduje
upravit nabídku předmětů. V předloţené
ţádosti nabídka předmětů zahrnuje
především magisterské předměty,
některé předměty jsou dokonce na
úrovni bakalářských programů.
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní
zprávu v prosinci 2009.
A 4 AK poţaduje předloţit kontrolní
zprávu v prosinci 2009.
A do 30.6.2008 Ţádost bude
projednána současně s hodnocením
HGF VŠB-TU Ostrava.

Management of Industrial Systems

akred.

Dr.

P, K

3

A

Projednávání ţádosti je přerušeno.
Ţádost bude projednána současně
s hodnocením HGF VŠB-TU Ostrava.

A

Projednávání ţádosti je přerušeno.
Ţádost bude projednána současně
s hodnocením HGF VŠB-TU Ostrava.

VŠB-TU Ostrava
Hornicko-geologická fakulta

Management of Industrial Systems

akred.

Dr.

P, K

3

Řízení průmyslových systémů

reakre. Dr.

P, K

3

A do 30.6.2008 dtto

N Zdůvodnění: AK na svém zasedání
v dubnu 2007 přerušila projednávání
ţádosti a vyzvala k jejímu doplnění.
Protoţe ţádost doplněna nebyla, AK ji
posoudila dle původních podkladů. AK
ţádost zamítla s odůvodněním:
nedostatečné personální zabezpečení
právních disciplín, nevyjasněné pojetí
právních disciplín z hlediska profilu
absolventa (z podkladů není zejména
patrné, nakolik získá posluchač orientaci
v českém právu).

VŠE v Praze
Národohospodářská fakulta

Ekonomie a hospodářská správa

akred.

NMgr. P

2

Ekonomie, právo a instituce

akred.

NMgr. P

2

International Management

akred.

Bc.

3

Porodní asistentka

VŠE v Praze
Fakulta podnikohospodářská
Ekonomics and Management

A

A6

VŠPJ Jihlava
Ošetřovatelství

P

VUT v Brně
Fakulta architektury
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A4

rozšíř.

NMgr. P

2

Architektura

Economics and Management

akred.

Dr.

P, K

3

Company Management and Economics

A

A8

Economics and Management

akred.

Dr.

P, K

3

Corporate Finance

A

A8

Ekonomika a management

reakre. Dr.

P, K

3

Řízení a ekonomika podniku

A8

Ekonomika a management

rozšíř.

Bc.

P

3

Ekonomika a procesní management

A8

Ekonomika a management

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Podnikové finance

A8

N Zdůvodnění: Nedostatečné
předmětové zajištění, chybí potřebná
obsahová vazba na geoobory.
Nedostatečné personální zabezpečení
oboru.

Architektura a urbanismus

A4

VUT v Brně
Fakulta podnikatelská

ZU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd

Geomatics

akred.

Bc.

P, K

3

Geoinformatics

A

Geomatika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Geoinformatika

Matematika

akred.

Dr.

P, K

4

Obecné otázky matematiky

ZU v Plzni
Fakulta filozofická
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N Zdůvodnění: dtto
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracování předmětů s
pedagogicko-psychologickým
zaměřením (Pedagogika-moderní teorie
vzdělání, Vybrané problémy současné
školy, Srovnávací pedagogika,
Ontogenetická psychologie). V
předloţené podobě odpovídají svým
pojetím úrovni magisterského, nikoli
doktorského studia.

Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

Bc.

3

Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Sociologie

akred.

NMgr. P, K

2

Sociologie informační společnosti

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Výchova ke zdraví

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství chemie pro střední školy

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. K

2

Učitelství chemie pro základní školy

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Učitelství pro střední školy

rigor.

NMgr. P, K

2

Učitelství informatiky pro střední školy

Učitelství pro střední školy

rigor.

NMgr. P, K

2

Učitelství českého jazyka pro střední školy

Učitelství pro základní školy

rigor.

NMgr. P, K

2

Učitelství českého jazyka pro základní školy

P

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje upravit obsah oboru tak, aby
odpovídal názvu studijního oboru. AK
doporučuje zařadit specializované
politologické kurzy.
N Zdůvodnění: Deklarovaný název
oboru neodpovídá skladbě předmětů.
Informační společnosti není věnována
větší pozornost neţ jiným typům
(post)moderní společnosti.

ZU v Plzni
Fakulta pedagogická
A4
N Zdůvodnění: Opory ke kombinované
formě studia neodpovídají poţadavkům
vyhlášky MŠMT č. 42/1999 Sb.
N Zdůvodnění: dtto
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracování materiálů,
zejména úpravu sylabů předmětů; není
vhodné, aby předměty jako jóga či
stárnutí byly alternativou základním
předmětům typu první pomoc nebo
zdravotní problémy dospívání.
A na dobu platnosti akreditace studijního
ANO oboru (tj. do 10.5.2014).
A na dobu platnosti akreditace studijního
ANO oboru (tj. do 10.10.2010).
A na dobu platnosti akreditace studijního
ANO oboru (tj. do 10.10.2010).

ZU v Plzni
Ústav umění a designu

Design

reakre. Bc.

P

3

Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje vyjasnit personální
zabezpečení oboru a přepracovat
skladbu předmětů v oboru.

Design
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Design

reakre. Bc.

P

3

Keramický design

dtto

Design

reakre. Bc.

P

3

Multimediální design

dtto

Výtvarná umění

reakre. Bc.

P

3

Ilustrace a grafika

dtto

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Bankovní institut vysoká škola, a.s.,
Praha
Ekonomika a managament

akred. Bc.

P, K

3

Ekonomika a management zdravotních a
sociálních sluţeb

Ekonomika a managament
Evropský polytechnický institut,
s.r.o., Kunovice

akred. Bc.

P, K

3

Media a managament

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečné
zastoupení předmětů z mediální oblasti.
Nedostatečné personální zabezpečení
mediálních disciplín, nevhodně zvolená
doporučená odborná literatura.

Bankovnictví, peněţnictví, pojišťovnictví

reakre. Bc.

P, K

3

Finance a daně

A4

Informatika

reakre. Bc.

P, K

3

Ekonomická informatika

A4

Informatika

reakre. Bc.

P, K

3

Elektronické počítače

A4

Management a marketing

reakre. Bc.

P, K

3

Management a marketing zahraničního obchodu

Management a marketing
Filmová akademie Miroslava
Ondříčka v Písku, o.p.s.

rozšíř. Bc.

K

3

Management veřejné správy

A4
Projednávání ţádosti je přerušeno. AK
poţaduje přepracování studijních opor
zejména po obsahové stránce.

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

reakre. Bc.

P

3

Animovaná tvorba

A do 30.6.2008 AK poţaduje předloţit
ţádost o prodlouţení platnosti
akreditace v souladu s vyhláškou MŠMT
č. 42/1999 Sb.

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

reakre. Bc.

P

3

Audiovizuální tvorba

A do 30.6.2008 dtto

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

reakre. Bc.

P

3

Obraz, střih a zvuk v audiovizuální tvorbě

A do 30.6.2008 dtto

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

reakre. Bc.

P

3

Organizace a řízení audiovizuální tvorby

A do 30.6.2008 dtto
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Soukromá vysoká škola
ekonomických studií, s.r.o., Praha
Ekonomika a managament
Vysoká škola aplikovaných
ekonomických studií v Českých
Budějovicích, s.r.o.

Hospodářská politika a správa

rozšíř. Bc.

rozšíř.

Bc.

P, K

K

3

3

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

A4

Aplikovaná ekonomie v sociální sféře

N Zdůvodnění: Úroveň ukázek
studijních opor pro kombinovanou formu
je kvalitativně velmi rozkolísaná
(propracovanější je jen u matematickostatistických předmětů). Uváděná
literatura u jednotlivých předmětů není
dostatečná, chybí aţ na výjimky
zahraniční prameny. Není zavedeno
vyjádření náročnosti studijních
povinností prostřednictvím kreditů.

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
JU v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta

Matematika

akred. Bc.

P

3

Matematika pro vzdělávání (dvouoborové)

Matematika
Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s.

akred. NMgr. P

2

Učitelství matematiky pro střední školy

Hospodářská politika a správa

akred.

Dr.

P, K

3

Finanční trhy a instituce

AK poţaduje předloţit písemné závazky
externistů, ţe po udělení akreditace
uzavřou pracovní poměr s JU v Českých
Budějovicích (včetně rozsahu úvazků).
ANO dtto

AK trvá na svém stanovisku původním
stanovisku – neudělení akreditace.
Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního programu
interními pedagogy v produktivním věku.
Nedostatečná publikační činnost
v oboru.

b) akreditace oborů habilitačního řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P)
legenda: A 4 - AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N - AK nesouhlasí s akreditací; H4, P8 – AK souhlasí s akreditací oboru habilitačního řízení na dobu platnosti 4 let
a oboru řízení ke jmenování profesorem na dobu platnosti 8 let
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Vysoká škola

Součást vysoké školy

Název oboru

Typ
řízení

Zaměření oboru

Stanovisko AK

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

Architektonická
tvorba

A8

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

Intermediální tvorba

A8

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

Kresba a grafika

A8

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

Malířství

A8

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

A8

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

Nová média
Restaurování
výtvarných děl
malířských a
polychromované
plastiky
Restaurování
výtvarných děl
sochařských

AVU v Praze

H, P

Výtvarné umění

Sochařství

A8

A8

A8

ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická

H, P

Aplikovaná matematika

A4

MU v Brně

Fakulta informatiky

H, P

Informatika

A8

MU v Brně

Přírodovědecká fakulta

H, P

Chemie ţivotního prostředí

A8

MZLU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

H, P

Ekologie lesa

A8

MZLU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

H

Tvorba a ochrana krajiny

MZLU v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

P

Tvorba a ochrana krajiny

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečná
publikační aktivita v renomovaných
časopisech.

MZLU v Brně

Provozně ekonomická fakulta

H, P

Ekonomika a management

A8

MZLU v Brně

Provozně ekonomická fakulta

H, P

Systémové inţenýrství

A8

OU v Ostravě

Přírodovědecká fakulta

H, P

Aplikovaná matematika

A4

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Český jazyk

A4
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UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Anglický jazyk

A4

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Německý jazyk

A4

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Ruský jazyk

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Teorie literatury

A4
A 4 AK upozorňuje, ţe je třeba
vědeckou práci, publikační činnost i
studium doktorandů zaměřit
k teoretickým literárněvědným
problémům, nikoli literárněhistoricky.

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Muzikologie

A8

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny výtvarných umění

A8

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny německé literatury

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H, P

Dějiny slovanských literatur

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H

Klinická psychologie

A4

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

P

Klinická psychologie

A1

UP v Olomouci

Filozofická fakulta

H

Pedagogická psychologie

A4

A4
Dějiny české, polské
a ruské literatury
A8

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ

UK v Praze

Filozofická fakulta

P

Politologie

AK trvá na svém původním stanovisku
– neudělení akreditace. Na ústavu
politologie chybí docent či profesor,
který by se věnoval obecné politologii
(teorie politických systémů, stranických
systémů, komparativní politologie). Ve
vědecké radě FF UK je minimální
zastoupení oboru, chybí i zástupce
Ústavu politologie..

UK v Praze

Přírodovědecká fakulta

H

Didaktika chemie

A4
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UK v Praze

Přírodovědecká fakulta

P

Didaktika chemie

AK trvá na svém původním stanovisku
– neudělení akreditace. Zdůvodnění:
Jeden absolvent doktorského
programu neposkytuje dostatečnou
moţnost pro ověření kvality vědecké
přípravy.

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H

Patologie

A do 30.6.2008

c) společná akreditace doktorských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a ústavy AV ČR; forma studia prezenční a kombinovaná

Název ústavu

VŠ

Mikrobiologický ústav AV
ČR
Mikrobiologický ústav AV
ČR

JU v Českých
Budějovicích
JU v Českých
Budějovicích
JU v Českých
Biologické centrum AV ČR Budějovicích
JU v Českých
Biologické centrum AV ČR Budějovicích

Fakulta
Ústav fyzikální
biologie
Ústav fyzikální
biologie
Ústav fyzikální
biologie
Ústav fyzikální
biologie

Matematický ústav AV ČR

MU v Brně

Matematický ústav AV ČR

MU v Brně

Matematický ústav AV ČR

MU v Brně

Matematický ústav AV ČR

MU v Brně

Matematický ústav AV ČR

MU v Brně

Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav fyziky materiálů AV
ČR
Ústav přístrojové techniky
AV ČR
Ústav přístrojové techniky
AV ČR

MU v Brně

MU v Brně

Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta

Ústav fyziky plazmatu AV

MU v Brně

Přírodovědecká

MU v Brně
MU v Brně

Studijní program

Ţádost

St.d.

Studijní obor

Cizí
jaz.

Stanovisko AK

Biofyzika

akred.

4

Biofyzika

Biophysics

akred.

4

Biophysics

Biofyzika

akred.

4

Biofyzika

Biophysics

akred.

4

Biophysics

Matematika

rozšíř.

4

Matematika

rozšíř.

4

Algebra, teorie čísel a
matematická logika
Geometrie, topologie a
globální analýza

Matematika

rozšíř.

4

Matematická analýza

dtto

Matematika

rozšíř.

4

dtto

Matematika

rozšíř.

4

Obecné otázky matematiky
Pravděpodobnost, statistika
a matematické modelování

Fyzika

rozšíř.

4

dtto

Fyzika

rozšíř.

4

Fyzika

rozšíř.

4

Biofyzika
Fyzika kondenzovaných
látek
Fyzika kondenzovaných
látek

Fyzika

rozšíř.

4

Fyzika plazmatu

dtto

Fyzika

rozšíř.

4

Fyzika plazmatu

dtto
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A8
A

A8
A8

A

A8
A na dobu platnosti
akreditaci studijního oboru
pro Přírodovědeckou
fakultu MU v Brně.
dtto

dtto

dtto
dtto

ČR

fakulta

Ústav fyziky materiálů AV
ČR
Astronomický ústav AV
ČR
Ústav přístrojové techniky
AV ČR

Fyzika

rozšíř.

4

Fyzika

rozšíř.

4

Mechanické vlastnosti
pevných látek
Teoretická fyzika a
astrofyzika

Fyzika

rozšíř.

4

Vlnová a částicová optika

dtto

Biologie

rozšíř.

4

Botanika

dtto

Biologie

rozšíř.

4

dtto

Biologie

rozšíř.

4

Biologie

rozšíř.

4

Fyziologie ţivočichů
Molekulární a buněčná
biologie
Obecná a molekulární
genetika

Biologie

rozšíř.

4

Zoologie

dtto

Geologie

rozšíř.

4

Geologické vědy

dtto

Aplikovaná matematika

akred.

3

Aplikovaná matematika

A4

Aplikovaná algebra

akred.

3

Aplikovaná algebra

A4

d) společná akreditace bakalářských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a VOŠ
VŠ ( fakulta)
Studijní program
Ţádost Typ Forma St.d.

Studijní obor

MU v Brně
MU v Brně
MU v Brně

Botanický ústav AV ČR

MU v Brně

Biofyzikální ústav AV ČR

MU v Brně

Biofyzikální ústav AV ČR

MU v Brně

Biofyzikální ústav AV ČR
Ústav biologie obratlovců
AV ČR

MU v Brně

Geologický ústav AV ČR

MU v Brně

Ústav geoniky AV ČR

OU v Ostravě

Ústav geoniky AV ČR

OU v Ostravě

MU v Brně

Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta
Přírodovědecká
fakulta

Název instituce
VOŠ a HŠ Opava

SU v Opavě (Obchodně
podnikatelská fakulta)

Gastronomie, hotelnictví a
turismus

reakre.

Bc.

P

3

Hotelnictví

dtto
dtto

dtto
dtto

Stanovisko AK
A8

ad 2) ţádost o udělení státního souhlasu pro Joštovu akademii, o.p.s., Brno
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu „Právo veřejné správy“ se studijním oborem „Právo veřejné správy“ se standardní dobou
studia 3 roky, formou studia prezenční a kombinovanou, a udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro Joštovu akademii, o.p.s., Brno.
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právo veřejné správy“ se studijním oborem „Právo veřejné správy“ se standardní dobou studia 3 roky, formou
studia prezenční a kombinovanou, pro Joštovu akademii, o.p.s., Brno.
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro Joštovu akademii, o.p.s., Brno.
Zdůvodnění: Personální studijního programu je nedostatečné. Odbornost vyučujících (zejména klíčových) předmětů neodpovídá oblastem, které mají vyučovat. Jejich výzkumná a
publikační činnost nemá žádnou vazbu na vyučované předměty. Koncepce studijního programu neodpovídá nárokům na vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, to se týká především
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nevyváženosti skladby státní závěrečné zkoušky, zastaralé literatury u jednotlivých předmětů, nejednoznačného pojetí formy výuky jednotlivých předmětů (přednášky / semináře) a
nedostatečné hodinové dotace cizích jazyků.

ad 3) ţádost o stanovisko ke zřízení Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Za účasti prorektora Univerzity Pardubice a ředitele Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice AK projednala žádost o stanovisko ke zřízení Fakulty elektrotechniky a
informatiky.
Závěry: 1) AK souhlasí se zřízením Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
2) V případě jejího zřízení AK souhlasí s akreditací níže uvedených studijních programů a jejich oborů pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
Název studijního programu
Typ Forma St.d.
Název studijního oboru
Stanovisko AK
A na dobu platnosti akreditace pro
Ústav elektrotechniky a informatiky U
Elektrotechnika a informatika
Bc.
P
3 Komunikační a mikroprocesorová technika
Pardubice.
Elektrotechnika a informatika
NMgr.
P
2 Komunikační a řídící technologie
dtto
Informační technologie
NMgr.
P
2 Informační technologie
dtto
Informační technologie
Bc.
P
3 Informační technologie
dtto
Informační technologie
Bc.
P
3 Řízení procesů
A4

ad 4) ţádost o stanovisko ke zřízení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Za účasti rektora Univerzity Palackého v Olomouci a představitelů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci AK projednala žádost o stanovisko ke zřízení Fakulty
zdravotnických věd.
Závěry: 1) AK souhlasí se zřízením Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
2) V případě jejího zřízení AK souhlasí s akreditací níže uvedených studijních programů a jejich oborů pro Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.
Název studijního programu
Typ Forma St.d.
Název studijního oboru
Stanovisko AK
Specializace ve zdravotnictví
NMgr. P
2
Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých A na dobu platnosti akreditace pro
Lékařskou fakultu UP v Olomouci.
Specializace ve zdravotnictví
NMgr. P
2
Fyzioterapie
dtto
Ekonomika a řízení ve zdravotnictví NMgr. P, K
2
Management ve zdravotnictví
dtto
Ošetřovatelství
Bc.
P
3
Porodní asistentka
dtto
Ošetřovatelství
Bc.
P, K
3
Všeobecná sestra
dtto
Ošetřovatelství
Bc.
K
4
Ošetřovatelství
dtto
Specializace ve zdravotnictví
Bc.
P
3
Fyzioterapie
dtto
Specializace ve zdravotnictví
Bc.
P
3
Radiologický asistent
dtto
Specializace ve zdravotnictví
Bc.
P
3
Optometrie
dtto
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ad 5) projednání závěrů z hodnocení Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
AK projednala hodnotící zprávu za účasti představitelů Univerzity Karlovy v Praze a Husitské teologické fakulty. Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádaných podkladových a dalších
materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny na fakultě, diskusí s vedením fakulty, některými vyučujícími a se studenty. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu MŠMT.
AK hodnotila HTF na přelomu let 2004/2005. Důvodem, proč bylo po necelých dvou letech znovu vyhlášeno její hodnocení, byly indicie vážných problémů ve fungování fakulty, které se
objevily během podzimu 2006. Účelová pracovní skupina vzhledem k vážné aktuální situaci na HTF vypracovala na počátku zahájeného hodnocení "memorandum", které naznačovalo, jak
situaci z pohledu AK řešit. „Memorandum“ bylo zasláno rektorovi UK v Praze a pověřenému děkanovi HTF.
Závěry a doporučení
Na základě předložených podkladů k hodnocení, na základě osobního jednání s vedením fakulty a studenty dospěla AK k závěru, že nové vedení fakulty se snaží plnit podmínky akreditace.
HTF se vrátila ke konsolidovanému stavu srovnatelnému se situací předcházející loňskému propadu.
Část úkolů vymezených v „memorandu“ již byla splněna:
1) bylo změněno složení vědecké rady HTF ve prospěch zástupců teologických oborů;
2) u studijních oborů Husitské teologie došlo k návratu k obsahu deklarovanému v akreditačních materiálech;
3) byly akreditovány obory Husitská teologie a Judaistika jako dvouoborové;
4) k akreditaci byl připraven studijní obor Sociální a charitativní práce jako náhrada za dosavadní Husitskou teologii v kombinaci s psychosociálními studii;
5) k akreditaci byl připraven studijní obor Křesťanská filozofie a religionistika.
AK oproti původnímu návrhu v „memorandu“ na redukci katedry filozofie a religionistiky na servisní pracoviště uznává potřebu studentů příslušných oborů pro HTF, nikoliv však
dosavadní poněkud nestandardní cestou, ale s jasnou koncepcí a nezavádějícími názvy oborů.
Zbývá dořešit:
1) Postavení oboru učitelství náboženství, etiky a filozofie, jakož i příslušné katedry a její vhodné personální doplnění.
2) Uzavření písemných dohod o spolupráci při výuce a kombinacích oborů s dalšími fakultami UK v Praze, neboť je aktuální pro dvouoborové studium oborů Husitská teologie a
Judaistika, které již bylo akreditováno.
3) AK doporučuje, aby se HTF systematicky zabývala uplatnitelností svých absolventů na pracovním trhu a aby v tomto směru přijala vhodná opatření.
Další doporučení týkající se pedagogické činnosti:
1) Věnovat větší pozornost studijní zátěži a správné alokaci kreditů.
2) Soustředit se na zvýšení mobility, a to jak vlastních studentů HTF, tak studentů přijíždějících ze škol, s nimiž HTF uzavřela dohody.
3) Zapojit zahraniční studenty do hodnocení výuky.
4) Hledat způsob, jak posílit knižní fondy dostatkem studijní literatury.
5) Vytvořit propracovaný systém vnitřního hodnocení kvality pedagogické činnosti.

ad 6) projednání závěrů z hodnocení akreditovaných činností Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice
AK projednala hodnotící zprávu za účasti představitelů Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice (EPI). Hodnocení bylo realizováno analýzou vyžádaných podkladových a
dalších materiálů (údajů zveřejněných na internetových stránkách školy, obhájených bakalářských prací, vlastních publikací atd.), návštěvou účelové pracovní skupiny na vysoké škole,
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diskusí s vedením školy, některými vyučujícími a se studenty. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu MŠMT.
Závěry a doporučení
1. Silnou stránkou EPI je výrazná orientace na potřeby regionu a výjimečně plodná spolupráce s podnikovou sférou a se státní správou.
2. Pozitivní je i dobře patrný kladný (patriotický) vztah studentů ke škole, jasné uvědomění, proč školu zvolili pro své studium.
3. Slabou stránkou fakulty je personální situace. Navzdory nepochybné tradici školy stále není ke škole připoután dostatečně početný tým mladších habilitovaných pracovníků s osudem
výhradně spjatým s EPI. Naproti tomu lze pozitivně hodnotit výběr kvalitních externích spolupracovníků.
4. AK doporučuje, aby vedení EPI vypracovalo konkrétní plán kvalifikačního růstu pracovníků, který by umožnil průběžně kontrolovat vývoj personální situace, a to s jasným údajem
o tom, který pracovník je zaměstnán na plný úvazek (s jediným zaměstnavatelem EPI) a který je externistou nebo zaměstnancem s částečným úvazkem.
5. Kombinované studium by mělo mít podporu specificky zpracovanou pro distanční část studia. Skripta jsou komprimátem požadovaných vědomostí, avšak k samostatnému studiu
nevytvářejí jasné pobídky.
6. Výzkumná, a tím i publikační aktivita, by měla více akcentovat účast v konkurenčním prostředí odborné komunity jednotlivých oblastí výzkumu. Lokální edice nejsou dostatečně
kriticky hodnoceny širší odbornou veřejností, a vzniká tak nebezpečí „skleníkového efektu“.
7. Z hodnocení akreditovaných činností vyplynul závěr, že bakalářské studijní programy jsou výrazně orientovány na profil profesně připraveného bakaláře. Personální zabezpečení
a dosud uplatňovaný koncept studia zatím nevytvářejí předpoklad pro naplnění případné ambice akreditovat navazující magisterský program.

ad 7) projednání ţádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu pro Moravskou vysokou školu Olomouc, o.p.s.
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijním oborem „Podniková ekonomika a
management“ se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční.
Závěr: AK nesouhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijním oborem „Podniková ekonomika a management“ se
standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční, pro Moravskou vysokou školu Olomouc, o.p.s.
Zdůvodnění: Personální zabezpečení studijního programu je nedostatečné. Odbornost vyučujících ekonomických a manažerských předmětů neodpovídá oblastem, které mají vyučovat,
přestože tyto předměty jsou z hlediska vymezeného profilu absolventa a cílů studia klíčové. Výzkumná a publikační činnost těchto vyučujících nemá žádnou vazbu na vyučované
předměty.

ad 8) standardy pro akreditaci doktorského studijního programu
AK pokračovala v diskusi o standardech pro akreditaci doktorských studijních programů a v souvislosti s tím jednala i o úpravě podoby formulářů pro předkládání žádostí o udělení /
rozšíření / prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu. Upravené standardy kladou větší důraz (vedle personálního, informačního a dalšího zajištění) zejména na
výzkumnou (příp. uměleckou) činnost vysoké školy v oboru, o jehož akreditaci se žádá.
Závěry: 1) AK schvaluje nové standardy pro akreditaci doktorského studijního programu a pověřuje sekretariát, aby je zveřejnil na webových stránkách v kapitole Standardy Akreditační
komise pro posuzování žádost.
2) AK schvaluje úpravu formulářů pro předkládání žádostí o udělení / rozšíření / prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního programu a pověřuje sekretariát, aby je
zveřejnil na webových stránkách v kapitole Náležitosti žádosti. AK předpokládá, že vysoké školy, které již rozpracovaly žádost podle dosavadních formulářů, žádost podle dosavadních
formulářů také dokončí a předloží.

ad 9) projednání zprávy o vnitřním hodnocení AK
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Předseda grémia pro vnitřní hodnocení AK, M. Sojka, předložil k projednání návrh zprávy o vnitřním hodnocení. Základem této zprávy se stalo dotazníkové šetření, jehož respondenty byli
v průběhu července všichni členové AK a jejích pracovních skupin. Struktura zprávy vychází z požadavků Standardů a směrnic pro zajištění kvality v Evropském vysokoškolském prostoru,
schválených asociací ENQA, a odráží i výsledek společného jednání s představiteli slovenské AK. Součástí zprávy jsou dvě samostatné přílohy. Zpráva bude připravena ke zveřejnění a
přeložena do angličtiny, aby mohla být v souladu s pravidly ENQA zpřístupněna vnějším hodnotitelům. Vedle toho, že poskytne zpětnou vazbu AK, stane se důležitým podkladem pro
vnější hodnocení AK, které by mělo proběhnout v roce 2008.
AK diskutovala o některých existujících problémech popsaných ve zprávě. Ty se týkají zejména otázek zefektivnění činnosti AK, komunikace mezi AK a jejími pracovními skupinami,
míry zapojení studentů a odborníků z praxe do činnosti pracovních skupin, potřeby lépe informovat vysoké školy a veřejnost o práci AK a posílení rozpočtu a administrativního zázemí AK
v souvislosti s novými úkoly vyplývajícími z účasti ČR v Boloňském procesu.
Závěr: AK bere zprávu o vnitřním hodnocení na vědomí a pověřuje M. Sojku a sekretariát, aby zprávu připravili ke zveřejnění na webových stránkách.

ad 10) hodnocení vysokých škol v roce 2008
a) zahájení nových hodnocení
AK zahajuje hodnocení
1) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2) Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně
3) doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách, tj. Akademii múzických umění v Praze, Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Akademii výtvarných umění
v Praze a Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze
4) Anglo-americké vysoké školy. o.p.s., Praha
5) Akademie STING, o.p.s., Brno
6) Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
7) University of New York in Prague, s.r.o.
8) Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Praha
9) Vysoké školy v Plzni, o.p.s.
Účelové pracovní skupiny budou jmenovány na příštím zasedání AK.
b) v současnosti probíhající hodnocení
1) oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na filozofických fakultách
2) Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
3) Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
4) Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava
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ad 11) změny ve sloţení pracovních skupin AK
a) stálé pracovní skupiny
Členství v PS pro umění a uměnovědy ukončuje: PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR).
Členem PS pro ekonomii se stává: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. (Národohospodářská fakulta VŠE v Praze).
Členem PS pro umění a uměnovědy: prof. akad. soch. Tomáš Ruller (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně).
b) účelové pracovní skupiny
Členem PS pro hodnocení oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na filozofických fakultách se stává: Petr Kyloušek.
Závěr: AK s návrhy souhlasí.

ad 12) různé
uskutečňování studijního programu na „pobočce“
Uskutečňováním studijního programu na „pobočce“ se rozumí jeho uskutečňování mimo sídlo vysoké školy / fakulty (tj. v jiném městě, regionu, státě). Pro označení pobočky používají VŠ
různá pojmenování: „konzultační středisko“, „detašované pracoviště“, „vzdělávací centrum“ apod. Z organizačních důvodů bývají někdy pobočky provozovány ve spolupráci s některým
z místních vzdělávacích subjektů. AK dosud doporučovala, aby VŠ ohlašovaly zřízení pobočky formou informace, kde uvedou, jaké akreditované činnosti budou na pobočce uskutečňovány
a způsob jejich zajištění (personálního, informačního i prostorového). Jako nezbytné se ukazuje v rámci hodnocení, která AK ze zákona provádí, hodnotit nejen mateřská pracoviště, ale
také pobočky. Hlavním úkolem takového hodnocení je zjištění, do jaké míry se shoduje činnost poboček s činností v místě sídla vysoké školy, především v oblasti vzdělávání
(uskutečňování akreditovaných činností), ale také i v oblastech s tím přímo souvisejících. Základním krokem, který by měl předcházet systémovému hodnocení poboček, je zmapování
jejich současného stavu.
Závěr: AK pověřuje sekretariát, aby zjistilo aktuální počet poboček vysokých škol, na kterých probíhá vzdělávací činnost, jejich lokalizaci a typy a názvy uskutečňovaných studijních
programů a programů celoživotního vzdělávání.
situace na Praţském technologickém institutu, o.p.s.
Akreditační komise dosud neobdržela žádost o akreditaci jediného studijního programu Inženýrská ekologie akreditovaného na Pražském technologickém institutu, o.p.s., ačkoli platnost
akreditace vypršela dne 29. října 2007. J. Smrčka informoval, že MŠMT upozornilo v souladu se zákonem o vysokých školách představitele vysoké školy na to, že ke studiu
neakreditovaného programu nelze přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly a že neexistence akreditovaného studijního programu může být důvodem
k odejmutí státního souhlasu. MŠMT očekává reakci Pražského technologického institutu, o.p.s., do 20. listopadu t.r.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
akreditace oboru Fonetika a fonologie na Filozofické fakultě UK v Praze
AK diskutovala o situaci v souvislosti s akreditací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Fonetika a fonologie na Filozofické fakultě UK v Praze.
změna názvu Fakulty humanitních studií U Hradec Králové na Filozofickou fakultu
Rektorka U Hradec Králové informovala AK o záměru změnit název Fakulty humanitních studií na Filozofická fakulta.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
akreditační materiály
J. Bednář upozornil na tři okruhy problémů, které se objevují na vysokých školách v souvislosti s podobou akreditačních materiálů. První se týká rozsahu změn ve studijním programu a
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jeho zajištění v průběhu uskutečňování, druhý toho, zda je v rámci akreditačních materiálů nutné předkládat životopisy přednášejících u (povinně) volitelných předmětů, a třetí míry
normativnosti akreditačních materiálů a to zejména s ohledem na vnitřní předpisy vysokých škol a jejich fakult. AK o těchto okruzích diskutovala.
Závěry: ad 1) AK v roce 2006 schválila standardy týkající se možnosti změn ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování a zveřejnila je na svých webových stránkách pod názvem
„Zásady případných úprav obsahu studijních programů a jejich studijních oborů v době platnosti akreditace“ v kapitole Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí. Rozsah
možných změn ve studijním programu tu není stanovován procentuálně, ale je dáván do souvislosti s věcnými zásahy do profilu absolventa a podoby základních teoretických a profilujících
předmětů, včetně jejich zajištění.
ad 2) Životopisy přednášejících u volitelných předmětů jsou pro posouzení žádosti nezbytné tam, kde se předpokládá, že výběr daného předmětu zasáhne do profilu absolventa.
Pokud se jedná o volitelné předměty, které přímo nesouvisí s oborem studia, neboť si je student vybírá z nabídky v rámci celé vysoké školy podle svého zájmu, nejsou životopisy
přednášejících v akreditačních materiálech nutné.
ad 3) Akreditační materiály nemají normativní charakter ve smyslu vnitřních předpisů. AK doporučuje, aby vysoké školy při předkládání žádostí o akreditaci dbaly na to, aby tyto
materiály nebyly v rozporu s jejich vnitřními předpisy. (V této souvislosti upozorňuje zvláště na zdravotnické programy připravující k výkonu regulovaných profesí, u kterých evropská
legislativa stanovuje povinnost absolvovat závazný počet hodin výuky, zatímco vnitřní předpisy obvykle stanovují, že přednášky jsou pro studenty nepovinné).
příprava psychologů ve zdravotnictví
J. Mareš informoval AK o úspěšném jednání s Asociací klinických psychologů ohledně úpravy legislativy, která stanovuje požadavky na vzdělávání psychologů ve zdravotnictví. Nově by
podmínkou k výkonu příslušné profesore mělo být absolvování jednooborového magisterského studia psychologie a postgraduálního specializačního studia.
příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 28. - 30. ledna 2008.
oprava zápisu 02/2007
U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Učitelství pro základní školy

reakre. Mgr.

P

5

Učitelství pro 2. stupeň základních škol –
francouzský jazyk

A do 31.10.2010 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

oprava zápisu 04/2007
VŠCHT v Praze

Fakulta chemické technologie

H, P

Anorganická technologie
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