Zápis č. 05–08 ze zasedání Akreditační komise
24. – 26. listopadu 2008, Litomyšl
Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Milan Sojka, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda, Svatava Raková, Jan Roda,
František Sehnal, Peter Schmidt, Jiří Sobota, Zdeněk Strakoš, Antonín Stratil, Iva Stuchlíková, Jan Štěpán, Vladimír Tichý, Jan Uhlíř, Pavol Vincúr
Jiří Smrčka, Jan Dvořák, Jana Koziolová – sekretariát AK
Hosté: Valérie Tóthová – PS AK; Václav Vinš – MŠMT; Václav Cejpek – ČKR; Jan Bednář – RVŠ
Při projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu souhlasu pro Vysokou školu ekonomiky a řízení, a.s., Praha, byli přítomni: Jan Heřman, Bořivoj Ambler.
Při projednávání ţádosti o akreditaci NMgr. SP pro CEVRO Institut, o.p.s., Praha, byli přítomni: Dušan Hendrych, Miroslav Novák, Petr Kolář, Markéta Štalmachová.
Při projednávání ţádosti o akreditaci NMgr. SP pro Vysokou školu evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice, byli přítomni: Gabriel Švejda, Lubomír Pána.
Při projednávání zprávy o hodnocení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byli přítomni: Iva Ritschelová, Alena Chvátalová, Zdeněk Radvanovský, Zdeněk Štěpánek, Miroslav Richter,
Michal Koleček, Stanislav Novák, Michaela Hrubá, František Holešovský, Vítězslav Vavroušek.

Program:
1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního a profesorského řízení
2) ţádost o udělení státního souhlasu souhlasu pro Vysokou školu ekonomiky a řízení, a.s., Praha
3) ţádost o akreditaci NMgr. SP pro CEVRO Institut, o.p.s., Praha
4) ţádost o akreditaci NMgr. SP pro Vysokou školu evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice
5) projednávání zprávy o hodnocení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
6) vnitřní hodnocení AK
7) změny v zajištění studijních programů
8) změny ve sloţení pracovních skupin
9) různé, závěr
ad 1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů habilitačního a profesorského řízení
a) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů
legenda: akred. – udělení akreditace, rozšíř. – rozšíření akreditace; reakre. – prodlouţení platnosti akreditace, zrušom. – zrušení omezení akreditace; P – forma studia prezenční, K
– forma kombinovaná; A – výuka v anglickém jazyce; ANO – ţádost o oprávnění konat rigorózní zkoušky; A 4 – AK souhlasí s akreditací na dobu platnosti 4 let; N – AK
nesouhlasí s akreditací
Stanovisko AK
Název studijního programu
Typ Forma St.d.
Název studijního oboru
Jaz. Rig.
Ţádost

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
AVU v Praze
Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

4

Architektonická tvorba

A na dostudování stávajících studentů (tj.
31. 10. 2014).

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

Intermediální tvorba

A8

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

Kresba, grafika

A8

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

Malířství - restaurování výtvarných děl malířských

A8

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

Malířství / volná tvorba

A8

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

A8

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

Nová média
Sochařství - restaurování výtvarných děl
sochařských

Výtvarná umění

reakre. Mgr.

P

6

Sochařství / volná tvorba

A8

A8

ČVUT v Praze
Fakulta architektury
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 30.9.2014).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 15.8.2010).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 15.8.2010).
A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v českém jazyce (tj. do 15.8.2010).

Architecture and Urbanism

akred.

Dr.

P, K

3

Architecture and Civil Engineering

A

Architecture and Urbanism

akred.

Dr.

P, K

3

History of Architecture and Monument

A

Architecture and Urbanism

akred.

Dr.

P, K

3

Theory of Architectural Design

A

Architecture and Urbanism

akred.

Dr.

P, K

3

Urban Design and Spatial Planning

A

Design

akred.

Bc.

P

3

Průmyslový design

akred.

Bc.

P, K

3

Applied Electronics

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Communication Technology

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Multimedia Technology

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Network and Information Technology

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Electronics

A

A8

A4

ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická
Communications, Multimedia and
Electronics
Communications, Multimedia and
Electronics
Communications, Multimedia and
Electronics
Communications, Multimedia and
Electronics
Communications, Multimedia and
Electronics

2

Communications, Multimedia and
Electronics
Communications, Multimedia and
Electronics
Communications, Multimedia and
Electronics

akred.

NMgr. P, K

2

Multimedia Technology

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Networks of Electronic Communications

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Wireless Communications

A

A8

Cybernetics and Robotics

akred.

Bc.

P, K

3

Robotics

A

A8

Cybernetics and Robotics

akred.

Bc.

P, K

3

Systems and Control

A

A8

Cybernetics and Robotics

akred.

NMgr. P, K

2

Robotics

A

A8

Cybernetics and Robotics

akred.

NMgr. P, K

2

Senzors and Instrumentation

A

A8

Cybernetics and Robotics
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Electrical Engineering, Power
Engineering and Management
Elektrotechnika, energetika a
management
Elektrotechnika, energetika a
management
Elektrotechnika, energetika a
management
Elektrotechnika, energetika a
management
Elektrotechnika, energetika a
management
Elektrotechnika, energetika a
management

akred.

NMgr. P, K

2

Systems and Control

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Applied Electrical Engineering

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Electrical Engineering and Management
Economy and Management of Electrical
Engineering

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Economy and Management of Power Engineering

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Electrical Machines, Apparatus and Drives

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Electrical Power Engineering

A

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Technological Systems

A

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Aplikovaná elektrotechnika

A8

akred.

Bc.

P, K

3

Elektrotechnika a management

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Ekonomika a řízení elektrotechniky

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Ekonomika a řízení energetiky

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Elektrické stroje, přístroje a pohony

A8

akred.

NMgr. P, K

2

Elektroenergetika

A8
3

Elektrotechnika, energetika a
management

akred.

NMgr. P, K

2

Technologické systémy

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

Bc.

P, K

3

Aplikovaná elektronika

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

Bc.

P, K

3

Komunikační technika

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

Bc.

P, K

3

Multimediální technika

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

Bc.

P, K

3

Síťové a informační technologie

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

NMgr. P, K

2

Bezdrátové komunikace

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

NMgr. P, K

2

Elektronika

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

NMgr. P, K

2

Multimediální technika

A8

Komunikace, multimédia a elektronika

akred.

NMgr. P, K

2

Sítě elektronických komunikací

A8

Kybernetika a robotika

akred.

Bc.

P, K

3

Robotika

A8

Kybernetika a robotika

akred.

Bc.

P, K

3

Senzory a přístrojová technika

A8

Kybernetika a robotika

akred.

Bc.

P, K

3

Systémy a řízení

A8

Kybernetika a robotika

akred.

NMgr. P, K

2

Robotika

A8

Kybernetika a robotika

akred.

NMgr. P, K

2

Senzory a přístrojová technika

A8

Kybernetika a robotika

akred.

NMgr. P, K

2

Systémy a řízení

A8

Mechanical Engineering

akred.

Dr.

P, K

4

Mathematical and Physical Engineering

Strojní inženýrství

akred.

Dr.

P, K

4

Matematické a fyzikální inženýrství

ČVUT v Praze
Fakulta strojní

ČVUT v Praze
Masarykův ústav vyšších studií

4

A

A8
A8

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

P, K

3

Učitelství odborných předmětů

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Učitelství praktického vyučování a odborného
výcviku

Řízení rozvojových projektů

akred.

NMgr. P

2

Řízení regionálních projektů

A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o uskutečňování studijního
programu v listopadu 2010.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o uskutečňování studijního
programu v listopadu 2010.
N Zdůvodnění: Cíle studia a profil
absolventa neodpovídá obsahu studijního
programu. Chybí předměty teoretického
zakotvení regionální politiky, regionální
ekonomie a sociologie.

3

Enviromentální vzdělávání a poradenství

N Zdůvodnění: Skladba povinných a
povinně volitelných předmětů, zaměření
studijní praxe a navržená témata
bakalářských prací neodpovídají profilu
absolventa. Zařazení studijní praxe po 1.
ročníku studia není vhodné. Nedostatečná
publikační činnost některých vyučujících.

ČZU v Praze
Fakulta ţivotního prostředí

Inženýrská ekologie

rozšíř.

Krajinné inženýrství

reakre. NMgr. P, K

2

Regionální environmentální správa

Krajinářství

rozšíř.

3

Územní plánování

Bc.

Bc.

P

P, K

5

A4
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Někteří
učitelé zajišťují neúměrně vysoké
množství předmětů (až 5 v prezenční i
kombinované formě studia). Zabezpečení
profilujících předmětů pouze externími
pracovníky nedává perspektivy rozvoje
studijního oboru.

Engineering Ecology

akred.

NMgr. P

2

Nature Conservation

Inženýrská ekologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Ochrana přírody

A

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje přepracovat studijní plán.
Zařadit povinné předměty Ekotoxikologii
a Fytocenologii a typologii. Upravit
předměty Biologie ochrany přírody a
Biodiverzita tak, aby se obsahově
nepřekrývaly. V předmětech Rybářství,
Myslivost, Základy zemědělství a
Alternativní zemědělství zdůraznit
ochranu zdrojů, vysvětlit rizika pro
biologické objekty a biotopy, a jejich
minimalizaci. Doplnit systém výběru
povinně volitelných předmětů.
dtto

ČZU v Praze
Institut tropů a subtropů

Agricultural Specialization

akred.

NMgr. P

2

Animal and Food Science in Tropics and
Subtropics

A

Agricultural Specialization

akred.

NMgr. P

2

International Economic Development

A

Agricultural Specialization

akred.

NMgr. P

2

Tropical Crop Management and Ecology

A

Zemědělská specializace

reakre. Bc.

3

Zemědělství tropů a subtropů

P

6

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit skladbu předmětů
(předmět Hygiena a zpracování
živočišných produktů rozdělit a rozšířit
jejich výuku; doplnit příslušné anotace,
předmět SZZ Hygiena a zpracování
živočišných produktů přesunout
z volitelných do povinných).
V charakteristikách studijních předmětů
uvést studijní literaturu jen v angličtině
v rozdělení na povinnou a doporučenou
A 4 AK požaduje uvádět studijní literaturu
jen v angličtině a rozdělit ji na povinnou a
doporučenou.
A4
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zařadit přijímací zkoušku
z angličtiny, předmět Základy tropické
meteorologie a klimatologie zařadit jako
povinný a upřesnit předměty SZZ.

Zemědělská specializace

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit název studijního oboru
(v materiálech je uváděn různě), doplnit
anotace některých předmětů a studijní
literaturu. Studijní literaturu je třeba
rozdělit na povinnou a doporučenou.

rozšíř.

Bc.

P

3

Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů

Psychologie

rozšíř.

Bc.

P

3

A4

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Psychologoie (dvouoborové)
Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na
vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

A4

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Matematika se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Učitelství pro střední školy

akred.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
(jednooborové)
Výtvarné tvorba se zaměřením na vzdělávání
(dvouoborové)
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední
školy a základní umělecké školy
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň
základních škol

A4
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o personálním růstu a publikační
činnosti pracoviště v listopadu 2010.

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství pro základní školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň
základních škol
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké
školy

rigor.

NMgr. P, K

2

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

JU v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta

A4

A4
A4
ANO

A4

A4
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o personálním růstu a publikační
ANO činnosti pracoviště v listopadu 2010.
ANO

ANO

A4

ANO

A4

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
programu (tj. do 1.8.2013).

JU v Českých Budějovicích
Zdravotně sociální fakulta
Ošetřovatelství

7

Rehabilitace

rigor.

NMgr. P, K

2

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené
děti, dospělé a seniory

Rehabilitace

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené
děti, dospělé a seniory

Finance a účetnictví

akred.

Bc.

P

3

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

ANO

A na dobu platnosti akreditace studijního
programu (tj. do 15.11.2012).
A do 15.11.2012. Změna názvu studijního
oboru (původní název studijního oboru byl
Rehabilitační-psychosociální péče o
postižené děti, dospělé a staré osoby).

MU v Brně
Ekonomicko-správní fakulta
A4

3

Finance a právo
Ekonomika a řízení nestátních neziskových
ogranizací

P, K

3

Hospodářská politika

P, K

3

Regionální rozvoj a cestovní ruch

A4
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje přepracovat studijní plány tak,
aby skladba předmětů odpovídala profilu
absolventa, zařadit předměty zaměřené
na regionalistiku a ČR, odstranit
překrývání některých předmětů (např. EU
a Euroregion a Strukturální politika EU).

A4

MU v Brně
Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

rozšíř.

Bc.

P

3

Sociální informatika

Aplikovaná informatika

rozšíř.

Bc.

P

3

Správní informatika
8

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit studijní plán a skladbu
předmětů tak, aby došlo k syntéze oblasti
informatiky a sociologické části.
Předložený materiál odpovídá spíše
dvouoborovému studiu sociologieinfomatika, nežli jednolitě pojaté koncepci
oboru. Dále je nutno zařadit předměty
věnující se struktuře společnosti,
konfliktům a problémům z nich plynoucích
a sjednotit informace o literatuře
k jednotlivým předmětům. AK doporučuje
změnit název na Informatika v (…).
A 4 AK požaduje změnu názvu studijního
oboru na Informatika ve státní správě.

MU v Brně
Fakulta sportovních studií
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o uskutečňování studijního oboru
v listopadu 2010.

Kinantropologie

akred.

Dr.

P, K

4

Kinathropology

akred.

Dr.

P, K

4

Lékařská fakulta
Anesteziologie, intenzívní medicína a
algeziologie
Anesthesilogy, Intensive Care Medicine
and Pain Management

akred.

Dr.

P, K

4

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Dermatovenereology

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Dermatovenerologie

akred.

Dr.

P, K

4

Forensic Medicine

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vysvětlit výši pracovních úvazků
u uvedených habilitovaných vyučujících.

Gyneacology and Obstetrics

akred.

Dr.

P, K

4

A

A4

Gynekologie a porodnictví
Hygiena, preventivní lékařství,
epidemiologie
Hygiene, Preventive Medicine,
Epidemiology

akred.

Dr.

P, K

4

A4

akred.

Dr.

P, K

4

A4

akred.

Dr.

P, K

4

Chirurgie

akred.

Dr.

P, K

4

Internal Diseases

akred.

Dr.

P, K

4

A

dtto

MU v Brně

A8

A

A4
A4

A

9

A8

Projednávání žádosti je přerušeno.AK
požaduje 1. rozlišit kategorii předmetů
(povinný, povinně-volitelný, volitelný), 2.
tam, kde jsou uvedeny dalsi požadavky
na studenty, doplnit na úrovni jakého
programu ci oboru se předcházejicí
znalosti předpokládají, 3. u disertačních
prací uvést i programy nebo obory, ve
kterých byla práce obhájena, 4.
zkontrolovat (upravit) rozdělení publikací
do jednotlivých kategorií, 5. v kategorii
vědeckovýzkumných grantů neuvádět
FRVŠ, zvážit požadavek na délku
zahraniční stáže, 6. upravit název
programu tak, aby neobsahoval
„zdravotnická“.

Lékařská a zdravotnická biofyzika

akred.

Dr.

P, K

4

Medical and Healthcare Biophysics

akred.

Dr.

P, K

4

Neurologie

akred.

Dr.

P, K

4

Neurology

akred.

Dr.

P, K

4

Patologie

akred.

Dr.

P, K

4

Pediatrics

akred.

Dr.

P, K

4

Pediatrie

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Radiologie - zobrazovací metody

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Radiology - Imaging Methods

akred.

Dr.

P, K

4

Soudní lékařství

akred.

Dr.

P, K

4

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Ošetřovatelská péče v gerontologii

A6

Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

K

3

Zdravotní laborant

A4

Surgery

akred.

Dr.

P, K

4

Vnitřní nemoci

akred.

Dr.

P, K

4

A

dtto
A8

A

A8
A8

A

A

A

A8

A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vysvětlit výši pracovních úvazků
u uvedených habilitovaných vyučujících.

A4
A8
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MU v Brně
Pedagogická fakulta
A 4 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o stavu personálního zabezpečení
studijního oboru v listopadu 2010.

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

P

3

Pedagogické asistentství německého jazyka a
literatury pro základní školy

Specializace v pedagogice

reakre. Dr.

P, K

3

Hudební teorie a pedagogika

A4

MU v Brně
Právnická fakulta

Právní specializace

akred.

NMgr. K

2

Veřejná správa

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Obor
zajišťují pouze dva habilitovaní vyučující
(oblast správního práva), z nichž jeden
zde působí jen na poloviční úvazek. Další
předměty SSZk (Finanční právo) nejsou
vyučovány habilitovanými vyučujícími.

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Dějiny práva a římské právo

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Finanční právo a finanční vědy

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Mezinárodní a evropské právo

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Mezinárodní právo soukromé

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Občanské právo

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Obchodní právo

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Pracovní právo

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Správní právo a právo životního prostředí

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Teorie práva

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Trestní právo

A8

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

4

Ústavní právo a státověda

A8
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MU v Brně
Přírodovědecká fakulta
N Zdůvodnění: Složení oborové rady
neodpovídá názvu studijního oboru (v
oborové radě není odborník habilitovaný
v některém matematickém oboru).
Doporučený studijní plán neodpovídá
oboru matematická biologie (přednášek,
které svým zaměřením do oboru
Matematická biologie patří, je velice málo
a nevytvářejí ucelený program v oboru
Matematická biologie na subbuněčné,
buněčné, organizmální a systémové
úrovni).

Biologie

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Matematická biologie

Biology

akred.

Dr.

P, K

4

Computational Biology

Chemie

rozšíř.

NMgr. P

2

Chemie pro udržitelný rozvoj

Chemistry

akred.

NMgr. P

2

Chemistry for Sustainable Development

Chemie

rozšíř.

NMgr. P

2

Strukturní chemie

A4

A

N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: Cíle studia a profil
absolventa neodpovídají obsahu a
charakteru studijního oboru. Studijní plán
je velmi obecný a neumožňuje hlubší
profilaci absolventa.

A

N Zdůvodnění: dtto

MZLU v Brně
Zahradnická fakulta

reakre. Bc.

P

4

Vinohradnictví a vinařství

A do 30.6.2008 AK požaduje upravit
studijní program tak, aby standardní doba
studia byla 3 roky.

Historické vědy

reakre. Dr.

P, K

3

České a československé dějiny

A8

Historické vědy

reakre. Dr.

P, K

3

Hospodářské a sociální dějiny

A8

Zahradnické inženýrství
OU v Ostravě
Filozofická fakulta

12

Historische Wissenschaften

reakre. Dr.

P, K

3

Wirtschafts-und Sozialgeschichte

N

A8

OU v Ostravě
Pedagogická fakulta
A 4 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o stavu personálního zabezpečení
studijního oboru v listopadu 2010.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o publikační činnosti v listopadu
2010.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit údaje o rozvoji
personálního zabezpečení studijního
oboru (někteří vyučující mají uzavřeny
smlouvy jen do roku 2008), rozpracovat
anotace předmětů a změnit název
studijního oboru na Výtvarná výchova se
zaměřením na vzdělávání.

Pedagogika

akred. Bc.

K

3

Andragogika

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

K

3

Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

P

3

Výtvarný obor se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství hudební výchovy pro střední školy
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a
základní umělecké školy

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a
základní umělecké školy

A4
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit údaje o rozvoji
personálního zabezpečení studijního
oboru (někteří vyučující mají uzavřeny
smlouvy jen do roku 2008), rozpracovat
anotace předmětů.

A4

OU v Ostravě
Fakulta zdravotnických studií
Specializace ve zdravotnictví

rozšíř.

Bc.

K

3

Zdravotnický záchranář

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě studia (tj. do
31.10.2011).

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Účetnictví a daně

A4

SU v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta
Ekonomika a management
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TU v Liberci
Fakulta mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií

Nanotechnologie

akred.

Bc.

P

3

Nanomateriály

Nanotechnologie

akred.

NMgr. P

2

Nanomateriály

A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o uskutečňování studijního
programu v listopadu 2010.
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o uskutečňování studijního
programu v listopadu 2010.

U Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Speciální pedagogika

reakre. Bc.

P

3

Sociálně výchovná péče o smyslově postižené

A6

reakre. Dr.

P, K

3

Technická kybernetika

A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

rozšíř.

K

3

Všeobecná sestra

A na dobu platnosti akreditace studijního
oboru v prezenční formě (tj. do 1.3.2010).

U Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Chemické a procesní inženýrství
U Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Ošetřovatelství

Bc.

UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická

Ekonomika a management

rozšíř.

NMgr. P

2

Finanční management

Hospodářská politika a správa

akred.

NMgr. P

2

Regionální rozvoj

UJEP v Ústí nad Labem
Fakulta ţivotního prostředí
14

A 6 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o uskutečňování studijního oboru
v listopadu 2010.
A 6 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o uskutečňování studijního oboru
v listopadu 2010.

Ekologie a ochrana prostředí

rozšíř.

NMgr. P

2

A 6 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o uskutečňování studijního oboru
v listopadu 2010.

Revitalizace krajiny

UJEP v Ústí nad Labem
Pedagogická fakulta
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení. Studijní obor je v oblasti
kinantropologie zajišťován především
externími pracovníky. Nedostatečná
publikační aktivita v oblasti
kinantropologie.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zabezpečení
studijního oboru v oblasti pedagogiky.

Tělesná výchova a sport

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň
základních škol a středních škol (jednooborové)

Vychovatelství

akred.

NMgr. P

2

Vychovatelství pro speciální instituce

Ošetřovatelství

reakre. NMgr. P

2

Učitelství zdravotnických předmětů pro střední
školy

Anthropology

akred. Dr.

P, K

4

Anthropology

Antropologie

akred. Dr.

P, K

4

Antropologie

A do 31.10.2011 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A 4 Pro společné uskutečňování s 2. LF,
3. LF, FHS a PřF UK v Praze.
A 4 Pro společné uskutečňování s 2. LF,
3. LF, FHS a PřF UK v Praze.

rozšíř.

P

3

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v
pediatrickém ošetřovatelství

A4

UK v Praze
1. lékařská fakulta

A

UK v Praze
2. lékařská fakulta
Ošetřovatelství

Bc.

UK v Praze
Fakulta humanitních studií
Anthropology

akred. Dr.

P, K

4

Anthropology

Antropologie

akred. Dr.

P, K

4

Antropologie

A

UK v Praze
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A 4 Pro společné uskutečňování s 1.LF,
2. LF, 3. LF a PřF UK v Praze.
A 4 Pro společné uskutečňování s 1.LF,
2. LF, 3. LF a PřF UK v Praze.

Fakulta sociálních věd
Political Science

akred.

NMgr. P

2

Geopolitical Studies

A

A4

UK v Praze
Filozofická fakulta
AK souhlasí s přijímacím řízením pro rok
2009/2010. Do konce dubna předloží
žadatel ucelenou a kompletní žádost se
všemi provedenými změnami a doplňky,
která zohlední i evropské standardy pro
obor („europsycholog“).
A 4 AK souhlasí se zrušením omezení
akreditace a požaduje předložit kontrolní
zprávu o stavu personálního zabezpečení
v listopadu 2010.

Psychologie

reakre. Mgr.

P

5

Psychologie

Psychologie

reakre. Dr.

P, K

3

Historické vědy

reakre. Bc.

P

3

Sociální psychologie
Etnologie se specializací vietnamistika
(jednooborové)

Historické vědy

rozšíř.

P, K

3

Moderní hospodářské a sociální dějiny

A8

Obecná teorie a dějiny umění a kultury

reakre. Bc.

P

3

Dějiny umění (jednooborové)

A8

Sociologie

reakre. Bc.

P

3

Sociologicko-ekonomická studia (jednooborové)

A8

Teologie

reakre. Bc.

P

3

Husitská teologie v kombinaci s filozofií

Teologie

reakre. Bc.

P

3

Teologie

reakre. Bc.

P

3

Husitská teologie v kombinaci s judaistikou
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními
studii

Teologie

reakre. Bc.

P

3

Teologie

reakre. Bc.

P

3

Teologie

reakre. NMgr. P

2

Dr.

A6

UK v Praze
Husitská teologická fakulta

Husitská teologie v kombinaci s religionistikou
Pravoslavná teologie v kombinaci s
psychosociálními studii
Pravoslavná teologie v kombinaci s
psychosociálními studii
16

A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UK v Praze
Pedagogická fakulta

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

NMgr. P

2

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro
základní školy a střední školy - německý jazyk

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje podrobně vymezit předměty
SZZk (vymezit obsah lingvistiky,
literárněvědných a kulturologických
disciplin vzhledem k tomu, že některé
literárněvědné a lingvistické discipliny jsou
zařazeny jako povinně volitelné
předměty).

UK v Praze
Právnická fakulta
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

3

Občanské právo, obchodní právo, civilní proces
(soukromé právo I)
Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo,
právo k nehmotným statkům, civilní proces
(soukromé právo II)
Právní dějiny, teorie práva, filozofie a sociologie
práva
Ústavní právo,mezinárodní právo,evropské právo
(veřejné právo I)
Ústavní právo,správní právo, finanční právo, právo
životního prostředí, právo sociálního zabezpečení
(veřejné právo II)
Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika,
kriminologie (veřejné právo III)

P, K

3

Evropské právo

A8

Dr.

P, K

3

Finanční právo a finanční věda

A8

rozšíř.

Dr.

P, K

3

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Mezinárodní právo
Mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo,
právo k nehmotným statkům)

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Obchodní právo

A8

Teoretické právní vědy

reakre. Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

reakre. Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

reakre. Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

reakre. Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

reakre. Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

reakre. Dr.

P, K

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Teoretické právní vědy
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A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

A8
A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Právní dějiny a římské právo

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Právo životního prostředí

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Správní právo a správní věda

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Teorie, filozofie a sociologie práva

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Trestní právo, kriminologie a kriminalistika

A8

Teoretické právní vědy

rozšíř.

Dr.

P, K

3

Ústavní právo a státověda

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Administrative Law and Administrative Science

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Business Law
A
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual
Property Law)
A

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Constitutional Law and Politics

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Criminal Law, Criminology and Criminalistics

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Employment Law and Social Security Law

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Environmental Law

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

European Law

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Financial Law and Politics

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

History of Law and Roman Law

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

International Law
Private International Law and International Trade
Law

A

A8

Theoretical Legal Science

akred.

Dr.

P, K

3

Theory, Philosophy and Sociology of Law

A

A8

UK v Praze
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A8

Přírodovědecká fakulta
A 4 Pro společné uskutečňování s 1.LF,
2. LF, 3. LF a FHS UK v Praze.
A 4 Pro společné uskutečňování s 1.LF,
2. LF, 3. LF a FHS UK v Praze.

Anthropology

akred. Dr.

P, K

4

Anthropology

Antropologie

akred. Dr.

P, K

4

Antropologie

Letecká a raketová technika

reakre. Bc.

K

3

Letecká technika a raketové systémy

Vojenská technika - elektrotechnická

reakre. Bc.

K

3

Avionické systémy

Vojenské technologie

reakre. NMgr. P, K

2

Automatizované systémy velení a řízení

Vojenské technologie

rozšíř.

2

Vojenská chemie

A4
A 4 AK požaduje upravit profil absolventa
tak, aby bylo patrné, čím se liší od
absolventa bakalářského studijního oboru
Vojenská chemie.

P

3

Čínská filologie (dvouoborové)

A6

UO v Brně
Fakulta vojenských technologií

NMgr. P

A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

UP v Olomouci
Filozofická fakulta
Filologie

reakre. Bc.

Filologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Čínská filologie (dvouoborové)

A6

Filologie

rozšíř. NMgr. P

2

Obecná lingvistika (dvouoborové)

A6

Teorie a dějiny hudebního umění

reakre. Bc.

P

3

Muzikologie (dvouoborová)

A8

Philology

akred.

NMgr. P

2

Tolken en Vertalen Nederlands als B-taal

Teorie a dějiny výtvarných umění

reakre. Bc.

P

3

Dějiny výtvarných umění (jednooborové)

P, K

4

NI

A6
A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o stavu personálního zabezpečení
v listopadu 2009.

UP v Olomouci
Lékařská fakulta
Fyziologie a patologická fyziologie

akred.

Dr.

A8
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Gynaecology and Obstetrics

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Gynekologie a porodnictví
Hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie
Hygiene, Preventive Medicine and
Epidemiology

akred.

Dr.

P, K

4

A8

akred.

Dr.

P, K

4

A4

akred.

Dr.

P, K

4

A

A4

Imaging Methods

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Lékařská biologie

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Lékařská farmakologie

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Lékařská genetika

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Lékařská chemie a biochemie

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Lékařská imunologie

akred.

Dr.

P, K

4

A8

Medical Biology

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Medical Genetics

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Medical Chemistry and Biochemistry

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Medical Immunology

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Medical Pharmacology

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Neurologie

akred.

Dr.

P, K

4

Neurology

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Pediatrics

akred.

Dr.

P, K

4

A

A8

Pediatrie

akred.

Dr.

P, K

4

Physiology and Pathological Physiology

akred.

Dr.

P, K

4

Zobrazovací metody

akred.

Dr.

P, K

4

A8

A8
A

A8
A8
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UP v Olomouci
Pedagogická fakulta
Základy technických věd a informačních
technologií pro vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

Bc.

K

3

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

P

3

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

P

3

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Základy technických věd a informačních
technologií pro vzdělávání

Specializace v pedagogice

rozšíř.

P, K

3

Sociálně zdravotní práce se zaměřením na
vzdělávání (jednooborové)

Specializace v pedagogice

rozšíř. Bc.

K

3

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

P

3

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Učitelství pro střední školy

rozšíř.

2

Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů
pro střední a vyšší odborné školy

A6
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit profil absolventa tak, aby
nekvalifikoval k práci sociálního
pracovníka, ale k činnostem spojených se
zaměřením na vzdělávání.
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v prezenční formě studia (tj.
1.11.2013).
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje v rámci studijního plánu upravit
skladbu studijních předmětů Česká
literatura 19. století I a II, Česká literatura
20. století I a II, Vybrané kapitoly z české
literatury 20. století I a II, Intepretace
textů, vyjasnit personální zabezpečení
předmětů Česká literatura 19. století (jiné
údaje v osobních listech, sylabech
předmětů, seznamech předmětů), zvážit
personální zajištění literárněhistorických
předmětů (5 jich zajišťuje jediný
vyučující). AK doporučuje zvážit změnu
názvu studijního oboru na Český jazyk a
literatura se zaměřením na vzdělávání.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit profil absolventa tak, aby
uplatnění absolventa odpovídalo názvu
studijního oboru.

2

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

A4

Bc.

NMgr. P, K

A6
A6

UP v Olomouci
Právnická fakulta
Politologie

akred. NMgr. P
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Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje přepracovat návrh struktury
studijních oborů tak, aby každý obor
odpovídal vždy jedné právní disciplíně. U
každého studijního oboru doložit
personální zajištění a související
výzkumnou činnost, jejímž nositelem je
Právnická fakulta UP v Olomouci.

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

3

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

3

Občanské právo, obchodní právo, mezinárodní
právo soukromé a civilní proces
Ústavní právo, mezinárodní právo veřejné a
evropské právo

Teoretické právní vědy

akred.

Dr.

P, K

3

Ústavní právo, správní právo a trestní právo

dtto

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Účetnictví a daně

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

Bc.

P

3

Animovaná tvorba

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

NMgr. P

2

Animovaná tvorba

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

Bc.

P

3

Kamera

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

NMgr. P

2

Kamera

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

Bc.

P

3

Produkce

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

NMgr. P

2

Produkce

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

Bc.

P

3

Režie a scenáristika

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

NMgr. P

2

Režie a scenáristika

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

Bc.

P

3

Střih a zvuk

A4

Teorie a praxe audiovizuální tvorby

akred.

NMgr. P

2

Střih a zvuk

A4

dtto

UTB ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Hospodářská politika a správa
UTB ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
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UTB ve Zlíně
Fakulta technologická
Chemie a technologie materiálů

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Chemie a technologie materiálů

Chemistry and Materials Technology

rozšíř.

Dr.

P, K

4

Chemistry and Materials Technology

A

Chemistry and Food Technology

reakre. Dr.

P, K

3

Food Technology

A

A4
A4
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v českém jazyce (tj. do
31.12.2010).

VŠB-TU Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Elektrotechnika

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Biomedicínské inženýrství

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit název studijního oboru a
profil absolventa tak, aby bylo zřejmé, že
se nejedná o zdravotnické povolání, popř.
upravit studijní program podle zákonných
požadavků tak, aby MZd mohlo udělit
stanovisko ke studijnímu programu, a tím
uznat i tyto absolventy odborně
způsobilými k výkonu povolání
biomedicínský inženýr.

VŠE v Praze
Národohospodářská fakulta

Ekonomie a hospodářská správa

rozšíř.

NMgr. P

2

Hospodářské a politické dějiny

Ekonomie a hospodářská správa

rozšíř.

NMgr. P

2

Hospodářské a politické dějiny 20. století
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A 4 AK požaduje věnovat pozornost
rozvoji personálního zabezpečení oblasti
hospodářských dějin a předložit kontrolní
zprávu o stavu personálního zebezpečení
studijního programu v listopadu 2010.
N Zdůvodnění: Studijní obor se podstatně
obsahově překrývá se studijním oborem
Hospodářské a politické dějiny. AK
doporučuje specializaci na hospodářské a
politické dějiny 20. století uskutečňovat
nabídkou povinně volitelných předmětů
v rámci oboru Hospodářské a politické
dějiny.

Economics and Economic
Administration
Economics and Economic
Administration
Economics and Economic
Administration

akred.

Dr.

P, K

3

Economic Policy

A

A4

akred.

Dr.

P, K

3

Economic Theory

A

A4

akred.

Dr.

P, K

3

Ekonomické teorie

reakre. Dr.

P, K

3

Regional Science - Public Administration
A
Obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických
teorií

A4
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Ekonomie a hospodářská správa

akred.

Dr.

P, K

3

Ekonomické teorie

A4

Ekonomie a hospodářská správa

akred.

Dr.

P, K

3

Hospodářská politika

A4

Ekonomie a hospodářská správa

akred.

Dr.

P, K

3

Regionalistika - veřejná správa

Hospodářská politika a správa

reakre. Dr.

P, K

3

Hospodářská politika

Hospodářská politika a správa

reakre. Dr.

P, K

3

Regionalistika-veřejná správa

A4
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre. Mgr.

P

5

Mezinárodní a evropská studia - diplomacie

Mezinárodní ekonomické vztahy

reakre. Mgr.

P

5

Podnikání a právo

A do 31.10.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.
A do 31.10.2012. Pouze na dostudování
stávajících studentů.
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru v oblasti
strojírenství. Obor je v této oblasti založen
převážně na externistech, což nedává
předpoklady pro jeho další rozvoj.

VŠE v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů

VŠTE v Českých Budějovicích

Strojírenství

akred.

Bc.

P

3

Strojírenský management

P, K

3

Kurátor a kritik designu a intermédií

P

3

Architektonická tvorba

VŠUP v Praze
Teorie a dějiny výtvarných umění

reakre. Dr.

Výtvarná umění

akred.

Bc.
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A8
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje zařadit povinný předmět Dějiny
architektury (nikoliv pouze jako volitelný),
doplnit anotace přemětů a údaje o tvůrčí a
publikační činnosti vyučujících
teoretických předmětů,

Výtvarná umění

akred.

NMgr. P

3

Architektonická tvorba

dtto

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Design

A4

Výtvarná umění

akred.

NMgr. P

2

Design

A4

Výtvarná umění

akred.

Bc.

P

3

Výtvarná tvorba

A4

Výtvarná umění

akred.

NMgr. P

2

Výtvarná tvorba

A4

VUT v Brně
Fakulta chemická
Chemie a chemické technologie

reakre. Bc.

P, K

3

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a chemické technologie

reakre. Bc.

P, K

3

Chemie, technologie a vlastnosti materiálu

Chemie a chemické technologie

reakre. Bc.

P, K

3

Spotřební chemie

A4
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje upravit cíle studia, profil
absolventa a skladbu předmětů tak, aby
byly v zájemném souladu.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit údaje o personálním
zabezpečení, tématech bakalářských
prací a upravit skladbu studijních
předmětů tak, aby odpovídala profilu
absolventa.

Makromolekulární chemie

reakre. Dr.

P, K

3

Makromolekulární chemie

A4

Fyzikální chemie
Chemie, technologie a vlastnosti
materiálů

reakre. Dr.

P, K

3

Fyzikální chemie

A4

reakre. Dr.

P, K

3

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

A4

VUT v Brně

Fakulta informačních technologií
Informační technologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Bezpečnost informačních systémů

A6

Informační technologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Bioinformatika a biocomputing

A6
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Informační technologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Management a informační technologie

A6

Informační technologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Matematické metody v informačních technologiích

A6

Informační technologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Počítačové a vestavěné systémy

A6

Informační technologie

rozšíř.

NMgr. P

2

Počítačové sítě a komunikace

A6

akred.

NMgr. P

1,5

Achitektura a rozvoj sídel

A4

Aplikované vědy v inženýrství

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

A8

Aplikované vědy v inženýrství

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

A8

Applied Sciences in Engineering

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Physical Engineering and Nanotechnology

A

A8

Applied Sciences in Engineering

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Physical Engineering and Nanotechnology

A

A8

Computer Modelling in Technology

akred.

Bc.

P

3

Computer Modelling

A

Computer Modelling in Technology

akred.

Bc.

P

3

Industrial Design

A

A6
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje změnit název studijního oboru a
formulaci profilu absolventa. Skladba
předmětů nedává dostatečnou oporu pro
pojmenování oboru (…) Design.

Matematika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Matematické výpočty a modelování

A6

Matematika

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Matematika a management

A6

Matematika

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Matematika a management

A6

VUT v Brně
Fakulta stavební
Achitektura a rozvoj sídel
VUT v Brně
Fakulta strojního inţenýrství

ZU v Plzni
Fakulta aplikovaných věd
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Mathematics

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Mathematics and Management

A

A6

Mathematics

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Mathematics and Management

A

A6

Počítačové modelování v technice

akred.

Bc.

P

3

Počítačové modelování

Počítačové modelování v technice

akred.

Bc.

P

3

Průmyslový design

Mathematics

rozšíř.

Bc.

P, K

3

Scientific Computing and Modelling

A6
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje změnit název studijního oboru
formulaci profilu absolventa. Skladba
předmětů nedává dostatečnou oporu pro
pojmenování oboru (…) design.
A

A6

ZU v Plzni
Fakulta filozofická

Politologie

Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit oborovou radu o další
habilitované odborníky z oblasti
politologie. AK doporučuje zvýšit podíl
habilitovaných vyučujících ve výuce.

reakre. Dr.

P, K

3

Politologie

Historická studia

reakre. Bc.

P

3

Historie se zaměřením na vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika

reakre. Bc.

P

3

Učitelství pro mateřské školy

A6
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit profil absolventa, údaje o
tvůrčí činnosti pracoviště a upřesnit
obsahy a výstupy studijních praxí. AK
doporučuje zvážit uspořádání studijního
plánu do studijních modulů.

Přírodovědná studia

reakre. Bc.

P

3

Matematická studia

A6

ZU v Plzni
Fakulta pedagogická

SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s,
Praha

27

ARIMA, Quantitative Asset and Risk
Management
Business and Law in International
Markets

akred.

NMgr. P

2

ARIMA, Quantitative Asset and Risk Management

A

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení studijního oboru. Studijní
obor má být zajišťován externími
vyučujícími, kteří uskutečňují výzkumnou
činnost a publikují na svých domácích
pracovištích, nikoliv na Anglo-americké
vysoké škole, o.p.s. Praha.

akred.

NMgr. P

2

Business and Law in International Markets

A

N Zdůvodnění: dtto

Humanities and Social Sciences

reakre. Bc.

P

3

Humanities, Society and Culture

A6

Humanities and Social Sciences
Bankovní institut Vysoká škola, a.s.,
Praha

reakre. Bc.

P

3

Politics and Society

A6

Banktudomány

akred.

Bc.

P, K

3

Banki tisztviselö

M

N Zdůvodnění: Personální zabezpečení
navrhovaných studijních oborů je
nedostatečné. Publikační činnost
uvedených vyučujících neodpovídá
zajišťovaným předmětům.

Banktudomány

akred.

Bc.

P, K

3

Értékbecslö

M

N Zdůvodnění: dtto

Banktudomány

akred.

Bc.

P, K

3

Információs technológiák

M

Hospodářská politika a správa
akred. NMgr. P, K
Literární akademie (Soukromá vysoká
školy Josefa Škvoreckého), s. r. o.

2

Veřejná správa a Evropská unie

N Zdůvodnění: dtto
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zabezpečení, vyučující mají zajištovat
předměty v oblastech, ve kterých
dlouhodobě nepublikují. Studijní obor je
zajišťován převážně externími
vyučujícími, kteří uskutečňují vědeckou,
výzkumnou a publikační činnost na jiných
institucích. Nevhodná skladba studijních
předmětů vzhledem k cílům studia
a profilu absolventa.

Mediální a komunikační studia

reakre. NMgr. P

2

Mediální komunikace

A do 30.11.2012 Pouze na dostudování
stávajících studentů.

Mediální a komunikační studia

rozšíř.

2

Komunikace v mediích

A4

NMgr. P

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
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Mezinárodní teritoriální studia

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Mezinárodní teritoriální studia
Moravská vysoká škola Olomouc,
o.p.s.

reakre. NMgr. P, K

2

Ekonomika a management
Univerzita Jana Amose Komenského
Praha, s.r.o.

rozšíř.

Bc.

P

3

Anglofonní studia
Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém
vlastnictví

Facility management
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N Zdůvodnění: Koncepce studijního
oboru je značně nesourodá a svým
pedagogickým zaměřením neodpovídá
zařazení do studijního programu
Mezinárodní teritoriální studia.
Pedagogická profilace postrádá
lingvistickou složku, která je pro učitelství
cizích jazyků zásadní. Pedagogickopsychologická příprava není zakončena
soubornou nebo státní zkouškou. Studijní
obor je nedostatečně personálně
zabezpečen v oblasti pedagogickopsychologických i filologických disciplín.
Na výuce předmětů se v těchto oblastech
podílejí převážně externisté.
A4
N Zdůvodnění: Skladba předmětů
neodpovídá profilu absolventa a názvu
studijního oboru. Profilující předměty
z oblasti Facility managementu
představují pouze cca 10% z celkového
kreditového zatížení studenta. Personální
zabezpečení studijního oboru je
nedostatečné. Vyučující, kteří mají
zajišťovat profilující předměty studijního
oboru, v těchto oblastech nepublikují.

Pedagogika

akred. Dr.

Pedagogika

rigor.

Specializace v pedagogice

reakre. Bc.

Filologie
Vysoká škola evropských a
regionálních studií, o.p.s.

akred.

Bc.

N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zajištění studijního oboru. Obor má být
zabezpečován převážně externisty, kteří
mají řadu úvazků na dalších vysokých
školách. Výzkumná činnost interních
habilitovaných pracovníků v oblasti
andragogiky a jejich věková struktura
nedávají perspektivu rozvoje oboru.
Související výzkumná činnost vysoké
školy v oblasti andragogiky neodpovídá
nárokům na kvalitní přípravu doktorandů
v oboru andragogika. Dominují rozvojové
projekty, chybí publikace ve vědeckých
časopisech s náročným recenzním
řízením.
N Zdůvodnění: Není akreditován
doktorský program v oblasti andragogiky.
Nedostačující vědecká činnost pracoviště
ANO v daném oboru.

P, K

3

Andragogika

NMgr. P, K

2

Andragogika

P, K

3

Vzdělávání dospělých

P, K

3

Cizí jazyky pro hospodářskou praxi
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A4
N Zdůvodnění: Nedostatečné personální
zajištění studijního oboru. Obor mají
zajišťovat převážně externí pracovníci,
kteří mají řadu úvazků na dalších
institucích. Interní vyučující v oblasti
lingvistiky nepublikují či publikují
nedostatečně. Nárokům na vysokoškolské
studium cizích jazyků neodpovídá
struktura předmětů (např. pojetí předmětu
Jazyková mapa světa jako jazykového
zeměpisu; chybí vstupní a výstupní
kompetence u Komunikativních cvičení 14; některé předměty neodpovídají
kreditové zátěži), ani obsah státní
zkoušky (součástí písemné části není
např. gramatický test). U kombinované
formy nejsou doloženy odpovídající elearningové opory.

N Zdůvodnění: Předpokládané uplatnění
absolventa jako sociálního pracovníka
neodpovídá jeho profilu ani skladbě
předmětů. Studijní obor nesplňuje
standardy pro studium sociální práce.
Nevhodná koncepce klíčových předmětů
(teorie sociální práce, metody sociální
práce, úvod do právní teorie a praxe),
nárokům na studium sociální práce
neodpovídá ani navrhovaná praxe pod
supervizí (u kombinované formy není
praxe zařazena vůbec). Nedostatečná je i
publikační činnost vyučujících v oblasti
sociální práce.

Sociální politika a sociální práce
Vysoká škola finanční a správní,
o.p.s.

akred.

Bc.

P, K

3

Sociální politika ve veřejné správě

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P, K

3

Bankovnictví

Hospodářská politika a správa

reakre. Bc.

P, K

3

Veřejná správa

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

Bc.

K

3

Veřejné finance

Hospodářská politika a správa

rozšíř.

NMgr. K

2

Veřejné finance

A4
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje dopracovat a posílit personální
zabezpečení právních předmětů (Trestní
právo, Ústavní právo, Právní vztahy
k nemovitostem, Rodiné právo a Trestně
právní aspekty výkonu veřejné správy)
odborníky publikujícími v daném oboru.
AK doporučuje upravit název předmětu
Právní aspekty evropské měnové unie
tak, aby lépe odpovídal svému obsahu.
A na dobu platnosti akreditace studijního
programu v prezenční formě studia (tj. do
1.11. 2012).
N Zdůvodnění: Předložené ukázky
studijních opory nesplňují nároky pro
tvorbu pomůcek pro kombinovanou formu
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 42/1999
Sb.

Informatika
Vysoká škola mezinárodních a
veřejných vztahů Praha, o.p.s.,

reakre. Bc.

P

3

Aplikovaná informatika

A6

Mezinárodní a veřejné vztahy

reakre. NMgr. P

2

Evropská studia a veřejná správa

A6
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Mezinárodní a veřejné vztahy

rozšíř.

2

Evropská studia a veřejná správa

A6

Mezinárodní a veřejné vztahy

reakre. NMgr. P, K

2

A6

Mezinárodní a veřejné vztahy

reakre. NMgr. P, K

2

Mezinárodní a diplomatická studia
Politologie a politika v mezinárodních a veřejných
vztazích

Mezinárodní a veřejné vztahy

reakre. Bc.

P, K

3

Mezinárodní vztahy a diplomacie

A6

Mezinárodní a veřejné vztahy
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.,
Praha

reakre. Bc

P, K

3

Veřejná správa a Public Relations

A6

NMgr. K

Ošetřovatelství

reakre. Bc.

P

3

Porodní asistentka

Ošetřovatelství

reakre. Bc.

P

3

Všeobecná sestra

A6

A 4 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o stavu personálního zabezpečení
v listopadu 2010.
A 4 AK požaduje předložení kontrolní
zprávy o stavu personálního zabezpečení
v listopadu 2010.

VYJÁDŘENÍ KE STANOVISKŮM REKTORŮ
MU v Brně
Fakulta sociálních studií

Politologie

rozšíř.

NMgr. P, K

2

Politická komunikace

MZLU v Brně
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AK trvá na svém původním stanovisku –
neudělení akreditace. Zdůvodnění:
Nedostatečné personální zajištění oboru
v oblasti politické komunikace. V oboru
politické komunikace publikují jen dva
vyučující (nelze přijmout argument
žadatele, že vyučující mají plně
respaktabilní publikační činnost, to se týká
oblasti politologie, která má na FSS MU
velmi dobrou úroveň, nikoliv však politické
komunikace). Nedostatečné je rovněž
zastoupení teoretických předmětů
z oblasti politické komunikace, které jsou
pro magisterskou úroveň studia nezbytné
(profil absolventa tak, jak je uveden ve
vyjádření žadatele, odpovídá bakalářské
úrovni).

Provozně ekonomická fakulta
Inženýrská informatika

akred.

NMgr. P

2

A 4 AK požaduje předložit kontrolní
zprávu o personálním zabezpečením
studijního oboru v listopadu 2010.

Automatizace řízení a informatika

UP v Olomouci
Lékařská fakulta
Sociální lékařství

akred. Dr.

Vzhledem k později doplněným
podkladům, projedná AK vyjádření na
svém následujícím zasedání.

P, K 4

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;
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Typ
Název oboru
řízení

Zaměření oboru

Stanovisko AK

MZLU v Brně

Provozně ekonomická fakulta

H

Finance

A4

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H

Ortopedie

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H

Hygiena, preventivní lékařství a
epidemiologie

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H

Infekční lékařství

A8
N Zdůvodnění: Nedostatečná
publikační aktivita v mezinárodních
časopisech za poslední tři roky.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje vyjasnit personální zajištění
(působení habilitovaných pracovníků
v oblasti infekčního lékařství na 2. LF
UK v Praze).

UK v Praze

2. lékařská fakulta

H, P

Vnitřní nemoci

A8

UK v Praze

3. lékařská fakulta

H, P

Patologie

UK v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

H, P

Ortopedie

A8
N Zdůvodnění: Personální
zabezpečení je nedostatečné. Jeden
ze dvou uvedených habilitovaných
pracovníků zároveň významným
způsobem působí na 1. LF UK
v Praze.

UP v Olomouci

Pedagogická fakulta

H

Hudební teorie a pedagogika

A8
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UP v Olomouci

Pedagogická fakulta

P

Hudební teorie a pedagogika

A4

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

Název ústavu

VŠ

Ústav termomechaniky
AV ČR
Ústav termomechaniky
AV ČR
Ústav analytické chemie
AV ČR
Matematický ústav AV
ČR
Etnologický ústav AV
ČR

Fakulta

ČVUT v Praze Fakulta strojní
ČVUT v Praze Fakulta strojní
Přírodovědecká
MU Brno
fakulta

Studijní program

Studijní obor

Ţádost

St.d.

Strojní inženýrství
Mechanical
Engineering

akred.

4

akred.

4

Matematika a
fyzikální inženýrství
Mathematical and
Physical Engineering

Chemie

akred.

4

Analytická chemie

Stanovisko AK
A do 1.11.2016
A do 1.11.2016

UK v Praze

Pedagogická fakulta Pedagogika

rozšíř.

3

Didaktika matematiky

A8
A na dobu platnosti akreditace
studijního oboru na

ZU v Plzni

Fakulta filozofická

reakre.

3

Etnologie

A8

Historické vědy

d) akreditace bakalářských studijních programů podle § 81 zákona o vysokých školách – VŠ a vyšší odborné školy
Název instituce
VŠ ( fakulta)
Studijní program
Ţádost Typ Forma St.d.
Studijní

VOŠ Havířov

Cizí
jaz.

Vysoká škola hotelová
v Praze 8, s.r.o.,
Ekonomika a management rozšíř.

Pražská konzervatoř UK v Praze
v Praze
Pedagogická fakulta

Specializace v pedagogice rozšíř.

Bc.

P, K

3

Bc.

K

3
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obor

Stanovisko AK

N Zdůvodnění: Personální
zabezpečení studijního programu je
nedostatečné.Profilující předměty mají
zabezpečovat výhradně externí
pracovníci, což nedává perspektivu
Rozvoj měst a regionů
k rozvoji oboru.
Projednávání žádosti je přerušeno. AK
požaduje doplnit souhlasy
přednášejících se zapojením do výuky,
aktualizovat studijní literaturu i údaje o
personálním zabezpečení studijního
oboru, doplnit chybějící studijní opory
pro kombinovanou formu studia,
Vedení instrumentálních
vyjasnit vzájemné vztahy a
souborů na základní škole, kompetence obou institucí a jejich
střední škole a základní
pracovišť podílejících se na
umělecké škole
zabezpečení výuky.

ad 2) ţádost o udělení státního souhlasu pro Vysokou školu ekonomiky a řízení, a.s., Praha
Za účasti zástupců ţadatele AK projednala ţádost o akreditaci bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ se studijními obory „Ekonomika a management obchodu“,
„Podniková ekonomika a management“ se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, a udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro Vysokou školu
ekonomiky a řízení, a.s., Praha.
Závěry: 1) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního „Ekonomika a management“ se studijními obory „Ekonomika a management obchodu“, „Podniková ekonomika a
management“ se standardní dobou studia 3 roky, formou studia prezenční, pro Vysokou školu ekonomiky a řízení, a.s., Praha.
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pro Vysokou školu ekonomiky a řízení, a.s., Praha.
Zdůvodnění: Personální zabezpečení navrţeného studijního programu je nedostatečné. Většina vyučujících má na vysoké škole působit jen v rozsahu niţšího pracovního úvazku, coţ
neposkytuje dostatečný prostor k vytvoření stabilního jádra interních vyčujících, který by umoţnil systematický rozvoj instituce. U některých vyučujících lze mít závaţné pochybnosti o
existenci dostatečného časového prostoru k výuce a souvisejícím činnostem vzhledem k jejich dalším pracovním závazkům. Nedostatky vykazuje i obsah studijního programu: např. předmět
„seminář z matematiky“ je zařazen aţ do 4. semestru, zatímco předměty, kdy měly být uplatněny znalosti z matematiky, jsou vyučovány dříve nebo souběţně („základy statistiky“,
„operační výzkum“, „ekonomická statistika“); výuka velké části předmětů má být realizována pouze formou přednášek, coţ výrazně omezuje moţnosti aplikace metod studia.

ad 3) projednání ţádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu pro CEVRO Institut, o.p.s., Praha
Za účasti zástupců ţadatele AK projednala ţádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Politologie“ se studijním oborem „Politologie“ se standardní dobou studia
2 roky, formou studia prezenční a kombinovaná, a ţádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Veřejná správa“ se studijním oborem „Veřejná správa“ se
standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční a kombinovaná
Závěry: 1) AK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Politologie“ se studijním oborem „Politologie“ se standardní dobou studia 2 roky, formou studia
prezenční a kombinovaná, pro CEVRO Institut, o.p.s., Praha, na dobu platnosti 4 let.
2) AK souhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Veřejná správa“ se studijním oborem „Veřejná správa“ se standardní dobou studia 2 roky, formou
studia prezenční a kombinovaná, pro CEVRO Institut, o.p.s., Praha, na dobu platnosti 4 let.
3) AK poţaduje předloţit kontrolní zprávu o uskutečňování magisterských studijních programů a jejich personálním zajištění v listopadu 2010 a zároveň zpřístupnit bakalářské
práce i s dokumentací pro kontrolní účely.

ad 4) projednání ţádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu pro Vysokou školu evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice
Za účasti zástupců ţadatele AK projednala ţádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia“ se studijním oborem „Středoevropská
studia“ se standardní dobou studia 2 roky, formou studia prezenční.
Závěry: AK nesouhlasí s akreditací navazujícího magisterského studijního programu „Mezinárodní teritoriální studia“ se studijním oborem „Středoevropská studia“ se standardní dobou
studia 2 roky, formou studia prezenční, pro Vysokou školu evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice.
Zdůvodnění: Personální zabezpečení navrţeného studijního programu je nedostatečné. Studijní program má být zajišťován takřka výlučně vyučujícími, kteří působí z velké části na jiných
vysokých školách; v některých případech lze mít závaţné pochybnosti o existenci dostatečného časového prostoru k výuce a souvisejícím činnostem vzhledem k dalším pracovním závazkům
učitele. Odborná a publikační činnost některých vyučujících se nevztahuje bezprostředně k vyučovaným předmětům.
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ad 5) projednání závěrů z hodnocení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
AK projednala hodnotící zprávu za účasti představitelů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a jejích hodnocených součástí. Hodnocení UJEP bylo realizováno
analýzou vyţádaných materiálů, návštěvou účelové pracovní skupiny pod vedením její předsedkyně Vladimíry Dvořákové na univerzitě a jejích součástech, kterou tvořila diskuse
s vedením UJEP a vedením součástí UEJP, vyučujícími a studenty, posouzení úrovně kvalifikačních prací (včetně jejich dokumentace) a dalších podkladů souvisejících se zajištěním
zejména vzdělávací a tvůrčí činnosti instituce. Zpráva o hodnocení bude zveřejněna na webu MŠMT.
Závěry a doporučení
1. Zabezpečení studijních programů přípravy učitelů a didaktik. Na všech fakultách je nutné i nadále respektovat dohodnuté rámce studia (zabezpečení pedagogiky a psychologie)
Pedagogickou fakultou, rozsah pedagogických praxí a jejich zajištění, okruhy SZZ, pokračovat ve vzájemné komunikaci didaktiků působících v rámci různých studijních oborů i pro
různé typy škol (základní, střední školství) a tuto spolupráci dále prohlubovat. Doktorské studium oborových didaktik by se mělo dále rozvíjet podle současných vzorců. Pro dotčené
fakulty je velmi důleţité, aby se na Pedagogické fakultě zvyšovala úroveň pedagogických a psychologických disciplín a rozvíjela se v nich i tvůrčí a výzkumná činnost. Výzkumná
činnost v oblasti didaktiky jednotlivých oborů (zejména tam, kde je akreditované doktorské studium) by se měla rozvíjet i ve spolupráci s fakultami, kde se realizuje učitelské studium.
2. Personální zabezpečení. Na všech součástech univerzity a ve všech studijních programech a jejich oborech, kde se projevuje nedostatek habilitovaných pracovníků tak, ţe pracoviště
jsou závislá na „dojíţdějících“ habilitovaných pracovnících, vytvořit tlak na to, aby tito „dojíţdějící“ pracovníci na svých domácích pracovištích vychovali doktorandy pro UJEP
(samozřejmě za podmínky standardních přijímacích řízení pro doktorské studium). Zlepšení situace by napomohlo i vytvoření plánu kvalifikačního růstu pro kaţdé „problémové“
pracoviště samostatně. Tento plán musí ovšem být realistický a kontrolovatelný.
3. Vědecká činnost. Rozvoj tvůrčí, odborné a výzkumné práce by měl probíhat zejména v širší souvislosti s akreditovanými studijními programy (se vzdělávací činností), případně
v souvislosti s přípravou nových akreditací a v určité reakci na potřeby regionu. Není vhodné rozvíjet odbornou činnost v případě, ţe to neodpovídá realizovaným studijním programům
na pracovišti. Snaţit se o efektivní spolupráci mezi součástmi.
4. Publikační činnost. Nelze zlepšovat jen tím, ţe vlastní časopisy budou zařazeny na seznam RVaV, budou se rozvíjet vlastní nakladatelství. Tyto počiny mají význam pouze, pokud jde
o úzce zaměřenou regionální tematiku, jinak ale musí být bezpodmínečná snaha publikovat v celostátních odborných časopisech či časopisech zahraničních. Publikační činnost
pracovníků univerzity by měla být systematicky sledována (případně je moţné uplatňovat motivační kritéria).
5. Spolupráce součástí univerzity. Prohloubit spolupráci fakult, kde dochází k oborovým překryvům - vytváření společných předmětů (povinných či povinně volitelných u některých
studijních programů a jejich oborů), spojování kateder, jeţ mohou zabezpečit výuku pro více fakult, předkládání a realizace společných výzkumných projektů). Vycházet spíše z
iniciativy „zdola“. Hledat cesty řešení na úrovni součástí a na úrovni vedení univerzity k zefektivnění výuky a vyuţití kvalifikovaných pracovníků. Ujasnit strukturu studijních
programů a jejich oborů na fakultách.
6. Zajištění kombinované formy. Na úrovni fakult sjednocovat pravidla pro kombinované studium (pokud je akreditováno), dále rozvíjet studijní opory pro distanční část kombinované
formy (včetně např. e-learningových programů).
7. Kreditní systém. Uplatňovat kompatibilitu kreditního systému univerzity s ECTS kredity a vyřešit tak občasné problémy s uznáváním kreditů při studiu v zahraničí. Zejména u
humanitních oborů sniţovat kontaktní výuku ve prospěch samostudia – čtení odborných textů, kvalitní seminární práce či projekty, atd. .
8. Výuka v cizích jazycích. Postupně dle moţností vytvářet a začleňovat do českých studijních programů dílčí předměty vyučované v cizím jazyce (zejména v angličtině a němčině). Do
výuky těchto předmětů zapojovat mladší generaci. Postupně se tak připravovat i na zvýšení počtu studijních oborů uskutečňovaných v angličtině nebo němčině. Pro mladé pracovníky
můţe představovat výuka v těchto oborech i významnou finanční motivaci (která přispěje ke stabilizaci jejich ekonomické situace).
9. Vnitřní hodnocení. Snaţit se zvýšit účast studentů ve studentském hodnocení výuky (vysvětlovat anonymitu hodnocení, některé analýzy hodnocení po úvaze zveřejňovat). Pokračovat
v rozboru hodnocení ze strany absolventů.
Závěry a doporučení pro jednotlivé součásti UJEP
Pedagogická fakulta (PedF)
1. Uskutečnit zásadní stabilizaci akreditovaných studijních programů a oborů. Analyzovat překrývání studijních oborů. Zprůhlednit jejich strukturu i za cenu sníţení počtu oborů,
profilace studentů realizovat prostřednictví volitelných předmětů nebo modulů. Akreditaci nových programů a oborů nelze za současného stavu doporučovat (s výjimkou náhrady
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oboru, o nějţ není nadále zájem).
Stabilizovat organizační podobu PedF. Nerozdělovat další pracoviště (katedry) a nevyčleňovat je mimo strukturu PedF.
Zlepšit personální zabezpečení fakulty. Sníţit počet pracovníků na částečný úvazek, sledovat věkovou skladbu pracovišť a vytvářet prostor pro odborný růst zejména mladých
pracovníků. V rámci jednotlivých kateder vytvářet realistické a kontrolovatelné plány kariérního růstu.
Katedry pedagogiky, psychologie a primárního vzdělávání jsou nepřiměřeně zatíţeny pedagogickými, ale neučitelskými obory, o které je velký zájem. Tuto situaci je nutné urychleně
řešit personálním posílením, neboť nyní jsou pracovníci na těchto katedrách zcela vytíţeni výukou a nemají prostor pro odborný růst. Úroveň těchto kateder je přitom klíčová nejen pro
pedagogickou fakultu, ale i pro další součásti, kde probíhají učitelské obory pro střední školy. Prioritou je zajištění učitelského studia. Navyšování počtu neučitelských oborů (byť
atraktivních) představuje pro PedF silné riziko.
Výrazně posílit tvůrčí a výzkumnou činnost realizovanou v souvislosti s výukou a odbornou orientací fakulty. Orientovat publikační aktivitu na odborné časopisy celostátního významu
a na mezinárodní periodika (nikoli regionální časopisy a sborníky), zavést systematickou evidenci citačního ohlasu. Je nepřijatelné, aby jedna třetina pracovníků nepublikovala.
Posilovat celouniverzitní koordinaci při zajišťování mezifakultních učitelských studijních programů a oborů. AK doporučuje vytvořit rámcovou smlouvu na úrovni univerzity, nikoliv
bilaterální smlouvy mezi jednotlivými součástmi.

Filozofická fakulta (FF)
1. Stabilizovat strukturu studijních oborů (zejména se to týká oborů „germanistika“ a „filozofie a politologie“), nové obory vytvářet jen v souvislosti s potřebou dotvořit profilaci
pracoviště.
2. Nepodporovat zdvojení jazykových kateder, a to z personálních i odborných důvodů (nedostatek kvalitních kádrů, praktické učitelské zaměření na Pedagogické fakultě). Prozatím
neakreditovat ani další jazykově-areálové obory (slavistika).
3. Ve střednědobé perspektivě nerozdělovat katedru Filozofie a politologie, naopak stabilizovat personální stav a v souladu s nově akreditovaným magisterským programem promyšleně
rozvíjet specializaci politická filozofie včetně výzkumné činnosti, která dále zvýrazní jedinečnou profilaci katedry v rámci vysokoškolské výuky v ČR.
4. Oţivit obor Německá studia ve středoevropském prostoru (v diskusi konstatován malý zájem uchazečů o studium), rozvíjet obor Dokumentace památek ve spolupráci s technickými
obory pěstovanými na dalších fakultách UJEP a nadále sledovat uplatnění absolventů v praxi. Nadále podporovat areálovou orientaci v germanistice, zvaţovat případné vytvoření
magisterského oboru Interkulturní germanistika.
Přírodovědecká fakulta (PřF)
1. Z dlouhodobého hlediska stabilizovat personální situaci fakulty. Posilovat kvalifikační strukturu akademických pracovníků. Zapojovat odborné asistenty do doktorských studijních
programů prostřednictvím „dojíţdějících“ habilitovaných pracovníků (analyzovat současný stav – kolik „dojíţdějících“ habilitovaných pracovníků v současnosti školí zaměstnance
PřF?). Vytvářet podmínky a motivovat pracovníky k habilitacím. Vypracovat realistický časový plán vývoje personálního zabezpečení (kvalifikační struktury) a tomuto podřídit
personální politiku; plnění plánu periodicky kontrolovat.
2. Publikační činnost pracovníků orientovat na celostátní odborné časopisy, mezinárodní časopisy a časopisy IF (podle povahy konkrétních oborů), nikoli na sborníky a regionální
periodika.
3. Zváţit strukturu studijních oborů. Při předkládání studijních programů a jejich oborů k akreditaci / reakreditaci brát v úvahu nejen předpoklady zajištění na PřF, ale i hledisko
očekávaného zájmu trhu o absolventy.
4. Dbát na provázanost nosných směrů výzkumu v jednotlivých oborech a s profilací studijních oborů (tématy kvalifikačních prací), zejména v magisterských a doktorských programech.
5. Klást důraz na uţší spolupráci s dalšími součástmi univerzity: S Pedagogickou fakultou při uskutečňování studijních programů učitelské přípravy a didakticky zaměřených programů.
S Fakultou ţivotního prostředí při uskutečňování studijních programů z oblasti biologie a chemie. V oblasti chemie zváţit moţnosti uţšího propojení s obdobným pracovištěm na
Fakultě ţivotního prostředí.
Fakulta ţivotního prostředí (FŢP)
1. Stabilizovat personální situaci na fakultě, a to s ohledem na oblast její vzdělávací činnosti a výzkumného zaměření. Podporovat výzkumnou činnost a zapojovat do ní další pracovníky
FŢP, prohloubit motivační systém podpory publikační a výzkumné činnosti. Vzhledem k velkému mnoţství odborných asistentů nad 50 let, kde jiţ není velká perspektiva
kvalifikačního růstu, soustředit se zejména na mladší generaci, posilovat postavení klíčových vědeckých osobností na fakultě z hlediska orientace výzkumu a výuky. Mladším
pracovníkům umoţnit absolvovat doktorská studia na pracovištích, kde se naučí publikovat v mezinárodních časopisech. Výzkumná i vzdělávací činnost by měla být propojena jak
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s potřebami regionu, tak vzájemně souviset, tj. rozvíjet výzkumnou činnost v těch oborech, kde existuje magisterské studium či se rýsuje moţnost magisterského, případně doktorského
studia.
Analyzovat obsahové překrývání studijních oborů (v rámci fakulty i s ostatními fakultami UJEP) a optimalizovat jejich strukturu (i s ohledem na efektivitu činností).
Věnovat větší pozornost úrovni kvalifikačních prací. Diplomové práce by měli vést vyučující, kteří mají zkušenost z vlastní publikační činnosti.
Prohlubovat spolupráci s dalšími součástmi univerzity, zejména s Přírodovědeckou fakultou, při uskutečňování studijních programů a realizaci výzkumné činnosti.

Fakulta sociálně ekonomická (FSE)
1. Nadále intenzívně pracovat na zkvalitňování struktury akademických pracovníků. Udrţet a dále rozvíjet strategii vytváření vlastních kvalifikovaných pracovníků, orientovat odbornou a
vědeckou činnost s ohledem na studijní programy a obory. Pokračovat v nově zvolené strategii výchovy vlastních pracovníků, tj. motivovat absolventy doktorských studijních
programů k intenzívní publikační činnosti i přípravě habilitačních prací.
2. Samostatnou pozornost přednostně věnovat studijnímu oboru Sociální práce. Vytvořit realistický plán vývoje personálního zabezpečení (včetně kontrolovatelného plánu kvalifikačního
růstu).
3. Klást důraz na zkvalitnění jazykových znalostí akademických pracovníků FSE a vytvářet předpoklady pro to, aby byla na FSE zahájena výuka vybraných předmětů v anglickém a
německém jazyce, coţ by z dlouhodobého hlediska mohlo postupně vést k akreditaci studijních programů vyučovaných v anglickém nebo německém jazyce.
4. Zvýšit počet vyjíţdějících a zejména přijímaných studentů v rámci výměnných programů se zahraničními partnerskými institucemi. Organizačně zlepšit proces uznávání předmětů
absolvovaných v zahraničí.
5. Usilovat o zkvalitnění a rovnoměrnější rozloţení vědecko-výzkumné a publikační činnosti na fakultě, vytvářet prostor pro pracovníky, kteří se připravují na habilitace.
6. Zvýšit podíl publikací v recenzovaných časopisech celostátního významu, případně v časopisech s IF a monografií publikovaných v renomovaných nakladatelstvích.
7. Posilovat spolupráci s dalšími součástmi univerzity, zejména s Fakultou výrobních technologií a managementu (oblast ekonomicko-manaţerských disciplin) a Pedagogickou fakultou
(oblast sociálně vědních oborů). Zvaţovat, zda by se nedosáhlo větší efektivity činnost a lepší kvality propojováním pracovišť při realizaci vzdělávací a výzkumné práce.
8. Na místo extenzívního rozvoje (akreditace nových studijních programů) se soustředit na stabilizaci současné situace (týká se zejména sociální práce), včetně systematického posilování
tvůrčí a výzkumné činnosti.
Ústav zdravotnických studií (ÚZS)
1. Z dlouhodobého hlediska stabilizovat personální situaci ústavu. Posilovat kvalifikační strukturu akademických pracovníků, vytvářet podmínky a motivovat pracovníky ke studiu
v doktorských studijních programech. Nerozšiřovat nabídku studijních programů a oborů, dokud nedojde k výrazné stabilizaci a rozvoji pracoviště.
2. Vyřešit personální situaci na katedře ošetřovatelství; obor by měl vést vyučující, který má v ošetřovatelství praktické zkušenosti a je v této oblasti také odborně a publikačně činný.
3. Posilovat publikační činnost akademických pracovníků, sledovat, zda souvisí s předměty, které vyučují.
4. Analyzovat současnou tvůrčí či výzkumnou činnost ÚZS. Zformulovat dlouhodobější záměr tvůrčí či výzkumné činnosti ústavu v souvislosti s obsahem akreditovaných oborů.
5. Dbát na výběr témat bakalářských prací, která by měla výrazněji souviset s profilem absolventa a být prakticky zaměřena.
6. Vyřešit problémy studentské praxe, zásahy do zkouškového období, event. rozloţit praxi na delší časové období.
7. Posilovat mobilitu studentů a akademických pracovníků. Posílit propagaci mezinárodní mobility a s tím související individuální péči o studenty. Snaţit se uzavírat bilaterální smlouvy o
výměnách studentů s partnerskými vysokoškolskými institucemi (Sasko).
8. Vyuţívat více regionálních kontaktů pro mezinárodní spolupráci (i případné doktorské studium pracovníků).
Fakulta umění a designu (FUD)
1. Zrevidovat a zprůhlednit členění studijních oborů.
2. Do 31. ledna 2009 předloţit AK podklady k řádnému posouzení studia oboru Fotografie, odpovídající současné reálné skutečnosti (studijní plány, anotace předmětů se všemi
náleţitostmi, personální zabezpečení výuky v rámci všech ateliérů s veškerými standardními údaji o kvalifikaci a tvůrčí činnosti vyučujících, jejich event. dalším působení na jiných
pracovištích, příp. místa a oboru jejich habilitačního řízení atd.).
3. Pokračovat v podpoře a motivaci kvalifikačního růstu zejména mladších akademických pracovníků (podání ţádostí o habilitační řízení) a dbát na vyváţenou věkovou strukturu
profesorů a docentů, působících na FUD.
4. Upravit způsob hodnocení ateliéru (nerozdělovat hodnocení ateliéru mezi zápočet a zkoušku, hodnotit pouze v rámci zkoušky).
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Studijní obor Kurátorská studia, který byl nedávno akreditován v rámci magisterského studijního programu, nemá dosud absolventy. Jakmile to bude moţné, předloţit AK ukázky
prvních výstupů (diplomové práce).
Prohlubovat spolupráci s dalšími součástmi univerzity, zejména s Pedagogickou fakultou, v oblasti spolupráce při uskutečňování doktorských studijních programů a zajišťování
předmětů z oblasti teorie a dějin umění v bakalářských a magisterských programech.

Fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM)
1. Provést analýzu stávající struktury studijních programů a jejich oborů. Zváţit pojetí šířeji koncipovaných oborů, v rámci kterých by se studenti profilovali prostřednictvím nabídky
povinně volitelných předmětů nebo modulů. V úvahu by se měly brát nejen moţnosti (personální a materiální) fakulty, ale i uplatnění budoucích absolventů na trhu práce. Nové studijní
obory by se měly k akreditaci předkládat jen výjimečně, pokud by výrazně doplňovaly profilaci fakulty.
2. Konsolidovat personální zabezpečení studijních oborů. Přednostně řešit situaci na katedrách KSM a KAD. Vytvořit realistický plán vývoje personálního zabezpečení (včetně
kontrolovatelného plánu kvalifikačního růstu). Posilovat publikační činnost kmenových vyučujících v mezinárodních časopisech a odborných časopisech celostátního významu.
3. Pokračovat v posilování participace FVTM (jako instituce!) na významných grantových projektech. Výzkumná činnost, která je některými pracovníky řešena v rámci grantů, jejichţ
nositelem je jiná instituce, otázku vlastního výzkumu neřeší. Příjemcem nebo spolunositelem významných grantů musí být FVTM.
4. Posílit spolupráci s dalšími součástmi UJEP, zejména s Přírodovědeckou fakultou (oblast matematiky, fyziky a mechaniky) a Fakultou sociálně ekonomickou (oblasti ekonomiky a
managementu). V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou a Přírodovědeckou fakultou zvaţovat optimální způsob uskutečňování studijních programů učitelské přípravy.
Fakulta umění a designu (FUD)
AK si vyţádala další podklady, zejména k vyjasnění současné situace v oboru fotografie. Závěry a doporučení budou formulovány na dubnovém zasedání AK po vyjasnění současné
struktury oborů.
Kontrola plnění závěrů a doporučení
AK poţaduje předloţit v listopadu 2010 kontrolní zprávu za univerzitu jako celek a za jednotlivé hodnocené součásti samostatně, jakým z působem jsou naplňovány závěry a doporučení
AK.
Závěry k akreditaci studijních programů
1. AK souhlasí s prodlouţením platnosti akreditace všech bakalářských, magisterských studijních programů a jejich oborů, které jsou uskutečňovány UJEP nebo součástmi UJEP a jejich
akreditace nebyla omezena nebo prodlouţena pouze na dostudování stávajících studentů a s výjimkou studijního bakalářského a magisterského studijního oboru Fotografie na FUD, na
dobu 6 let.
2. AK poţaduje předloţit v listopadu 2010 kontrolní zprávu o uskutečňování následujících studijních programů a oborů:
PedF – u studijních programů, jejiţ součástí je pedagogicko-psychologická příprava, předloţit zajištění pedagogiky a psychologie
FF
– studijní programy z oblasti politologie
PřF
– studijní programy z oblasti informatiky a chemie
FŢP
– všechny magisterské studijní programy
FSE
– studijní program z oblasti sociální práce
ÚZS
– studijní program Ošetřovatelství se studijními obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka
FVTM – bakalářské obory Technologie zpracování skla a polymerů, Zabezpečení výroby a doktorský program Strojírenská technologie
ad 6) vnitřní hodnocení AK
AK na svém zářijovém zasedání diskutovala o návrhu zprávy o vnitřním hodnocení AK za rok 2008, který zpracovalo tříčlenné hodnotící grémium pod vedením Milana Sojky. Součástí
zprávy je analýza, jak byla naplněna doporučení z předchozí zprávy o vnitřním hodnocení. Připomínky vyslovené členy AK na přechozím zasedání byly grémiem zapracovány a návrh
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zprávy znovu předloţen k projednání AK
Závěry: AK souhlasí se zněmím zprávy a jejím zveřejněním na webových stránkách MŠMT.

ad 7) změny v zajištění studijních programů
a) Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o.
AK si vyţádala údaje o personálním zabezpeční bakalářského studijního programu na Vysoké škole cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o. S touto vysokou školou MŠMT jiţ
v minulosti vedlo správní řízení k odejmutí státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola, neboť uzavřené pracovní závazky neodpovídaly stavu deklarovanému v ţádosti o
akreditaci studijního programu.
Závěry: AK konstatuje, ţe personální zabezpečení bakalářského studijního programu „Řízení cestovního ruchu“ se studijním oborem „Cestovní ruch“ se standardní dobou studia 3 roky na
Vysoké škole cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, s.r.o., se závaţně liší od stavu deklarovaného v ţádosti o akreditaci. Na základě této skutečnosti AK navrhuje v souladu s § 85
odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách odnětí akreditace.
Zdůvodnění: Personální zabezpečení profilujících předmětů je nedostatečné. Deklarovaní vyučujících působí ve vysoké míře na jiných vysokých školách, coţ vyvolává závaţné pochybnosti
o existenci dostatečného časového prostoru k výuce a souvisejícím činnostem. Odborné aktivity většiny vyučujících neodpovídají předmětům, které mají zabezpečovat. Přístup vedení školy,
které během krátké doby dvakrát výrazně obměnilo pedagogický sbor, ukazuje na naprosto nekoncepční přístup k zabezpečení oboru. Podrobné zdůvodnění předá AK ministerstvu písemně.
b) Vysoká škola aplikovananých ekonomických studií, s.r.o., České Budějovice
AK byla informována o změně majitele vysoké školy a o některých dalších změnách týkajících se uskutečňování akreditovaných studijních programů.
Závěry: AK poţaduje, aby Vysoká škola aplikovananých ekonomických studií, s.r.o., České Budějovice., bezprostředně předloţila veškeré informace o aktuálním personálním zabezpečení
akreditovaných studijních programů (včetně porovnání se stavem deklarovaným v ţádosti o akreditaci).

ad 8) změny ve sloţení pracovních skupin
a) stálé pracovní skupiny
V souvislosti s přijatými závěry vnitřního hodnocení bude ukončena činnost stávajících pracovních skupin pro geografii a geologii.
V souvislosti s přijatými závěry vnitřního hodnocení se ţádají členové AK, aby provedli rekonstrukci svých pracovních skupin s ohledem na délku působení v pracovní skupině, věkové
sloţení, oborové sloţení atd. dle konkrétní situace v jednotlivých skupinách.
Členem pracovní skupiny pro lékařství se stává
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Lékařská fakulta v Plzni UK v Praze)
b) účelové pracovní skupiny
Předsedkyní účelové pracovní skupiny pro hodnocení Vysoké školy regionálního rozvoje, o.p.s., se stává Jana Geršlová.
Členy účelové pracovní skupiny pro hodnocení poboček Bankovního institutu Vysoké školy, a.s., se stává: Karel Chadt,
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ad 5) různé
prodluţování platnosti akreditace studijních programů
Deník Hospodářské noviny otiskl 21. listopadu 2008 komentář Jiřího Zlatušky, ve kterém autor vyjádřil názor, ţe by AK měla měla sama automaticky iniciovat prodluţování platnosti
akreditace bez předchozí ţádosti vysoké školy.
Závěry: 1) AK upozorňuje, ţe návrh takového postupu je v rozporu se zákonem o vysokých školách, který v § 84 odst. 2 písm. a) vymezuje činnost AK tak, ţe vydává stanovisko k ţádosti o
akreditaci studijního programu (akreditace je tu zastřešujícím pojmem pro udělení, rozšíření a prodlouţení platnosti).
2) AK znovu upozorňuje, ţe ţádosti o prodlouţení platnosti akreditace je třeba předkládat v dostatečném předstihu, aby byly vytvořeny podmínky pro dodrţování lhůt, které
stanoví zákon o vysokých školách pro jejich posuzování v AK a na MŠMT. Ţádost o prodlouţení platnosti akreditace se předkládá 5 - 6 měsíců před koncem platnosti.
předkládání ţádosti o akreditaci studijního programu v elektronické podobě
Způsob, jakým jsou v současnosti předklány ţádosti o akreditaci v elektronické podobě, se velmi různí. Některé elektronické verze ţádostí jsou formálně uspořádány tak, ţe výrazně
znesnadňují práci posuzovatelům. Jedná ze zvláště o ty případy, kdy je studijní program rozkouskován do mnoha dílčích souborů, často i v rozdílném formátu. Posoudit takový studijní
program se je velmi obtíţné a časově náročné.
Závěr: AK poţaduje, aby verze ţádosti předkládaná na pevném elektronickém nosiči byla formálně uspořádána s ohledem na maximální přehlednost a vstřícnost k posuzovatelelům, se
strukturou odpovídající poţadované formě ţádosti předkládané v tištené formě. V optimální podobě má jeden soubor reprezentovat jeden studijní program nebo jeden studijní obor
v případě, ţe se program dělí na obory. Názvy souborů by neměly být příliš dlouhé a neměly by obsahovat diakritiku. AK preferuje, aby ţádosti byly předkládány ve formátech .doc, .rtf
nebo .pdf.
studijní opory pro distanční studium
AK diskutovala o poţadavcích na studijní opory pro distanční studium a distanční část kombinované formy studia. Jejich předkládání upravuje vyhláška č. 42/1999 Sb. a standardy AK.
Ţádný z dokumentů však dosud explicitně nevymezil, co se studijní oporou rozumí.
Závěr: Standardy AK budou doplněny o definici studijní opory v tom smyslu, ţe studijní opora je soubor informací, který nahradí studentovi přímou výuku.
informace o činnosti ENQA
M. Sojka byl v září t.r. zvolen do devítičlenného řídícího výboru ENQA (asociace zastřešující zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání v Evropě). Je to vůbec poprvé, kdy má AK své
zastoupení ve vedení takto významné instituce. M. Sojka se zapojí zejména do činnosti podvýboru, který posuzuje zprávy o vnějším hodnocení akreditačních agentur v souladu se
Standardy a směrnicemi pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství.
uznání českých lékařských fakult v USA
Lékařské fakulty českých vysokých škol podstoupily v září t.r. uznávací proces americké agentury National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA). Na
jednáních českou stranu reprezentovaly paní Monika Kříţek-Griffis (zástupkyně pracovní skupiny AK pro lékařství) a paní Vilma Anýţová (tajemnice kulturní a vzdělávací sekce
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu). Nyní jsou české lékařské fakulty uznány NCFMEA na dva roky, další hodnocení by mělo proběhnout v roce 2010.
příští zasedání AK
Příští zasedání AK se bude konat 27. - 28. ledna 2009
oprava zápisu 04-08
UP v Olomouci
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