Zasedání Akreditační komise 03-02; 23. až 24. dubna 2002, Přelouč
Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Petr Kratochvíl, Jiří Mareš, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Jiří Sobota, Antonín Stratil, Alena Macurová,
Boris Vyskot, Jan Uhlíř, František Šmahel, Marie-Elizabeth Ducreux, Miroslav Tvrdý.
Václav Vinš-tajemník AK, Jiří Smrčka, Jan Lachman-sekretariát AK.
Hosté: František Ježek, Jan Bednář - RVŠ, Dušan Hendrych - PS právo a bezpečnostní obory, Jaroslav Smítal - PS matematika a informatika, Josef Fusek - PS vojenské
obory, Pavel Höschl - PS fyzika, – předsedové pracovních skupin AK.
Omluveni: Tilman Berger, Petr Hájek, Vlastimil Juppa, Vladimír Křístek, Alena Winterová.
Při projednávání žádosti o státní souhlas Západomoravské vysoké školy Třebíč byli přítomni: Lubomír Hudec, Jan Hurdík, Jaroslav Novák, Martin Černý.
Při projednávání žádosti o státní souhlas Vysoká škola Porta Bohemica Litoměřice byli přítomni: Stanislav Navrátil, Jan Mattioli, Ingrid Petříčková, Ladislav Šrejbr.
Při projednávání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Vyšší zdravotnické školy Praha 5 byli přítomni: Pavel Petrovič, Jitka Němcová, Ota Zima.
Při projednávání žádosti o zřízení fakulty státní souhlas Vysoké školy veřejné správy Praha byli přítomni: Karel Juliš, Bohumil Miniberger, Dagmar Čermáková, Karel Vránek.
Při projednávání žádosti o zřízení fakulty a o akreditaci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
byli přítomni: Václav Roubíček, Evžen Tošenovský, Aleš Dudáček.

Program:
1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a prof. řízení;
2) žádost o udělení státního souhlasu a akreditaci studijních programů Západomoravské vysoké školy Třebíč (o.p.s.);
3) žádost o udělení státního souhlasu Vysoké školy Porta Bohemica Litoměřice (o.p.s.);
4) akreditace bakalářského studijního programu Vyšší zdravotnické školy Praha 5;
5) příprava semináře CEE (Praha, říjen 2002);
6) žádost o udělení státního souhlasu Vysoké školy veřejné správy Praha (s.r.o.);
7) žádost o souhlas se zřízením Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava a žádost o akreditaci bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů pro tuto fakultu;
8) žádost o udělení státního souhlasu a akreditaci studijního programu Vysoké školy J.A. Komenského, (s.r.o.);
9) různé, závěr
ad 1) akreditace, reakreditace a rozšíření akreditace studijních programů a oborů, akreditace habilitačního a prof. řízení;
AK přijala k žádostem o prodloužení akreditace studijních programů, o akreditace rozšíření a akreditace nových studijních programů, resp. studijních oborů závěry uvedené v
tabulkách:
VŠ/fakulta/název
druh typ forma st.
studijní obor
studijního programu žádosti SP studia doba
VEŘEJNÉ VŠ

Akreditace,
doporučení

AMU Praha
Divadelní
fakulta
Dramatická
umění
Dramatická
umění

rozšíř. Bc.

komb.

reakre. Bc.

prez.

Dramatická
umění
Dramatická
umění

reakre. Bc.

prez.

rozšíř. Bc.

prez.

Dramatická
umění

rozšíř. Bc.

prez.

Dramatická
umění
Dramatická
umění

rozšíř. Bc.

prez.

reakre. Bc.

prez.

Dramatická
umění
Dramatická
umění

rozšíř. Bc.

prez.

rozšíř. Dr.

komb.

4 Dramatická
A6
výchova
3 Herectví se
A6
zaměřením na
autorskou tvorbu a
pedagogiku
3 Produkce
A6
3 Režie-dramaturgie A6
alternativního a
loutkového
divadla
3 Režie-dramaturgie A6
činoherního
divadla
3 Scénografie
A6
3 Scénografie
alternativního a
loutkového
divadla
3 Teorie a kritika

A6

A6

3 Autorská tvorba a AK nesouhlasí
pedagogika
s akreditací
rozšíření.
Zdůvodnění:
Studijní plány
navrhovaného
oboru lze plně
realizovat
v rámci
akreditovaného
DSP
Dramatická
umění, obor
Teorie

prez.,komb 3 Teorie divadelní
tvorby
prez.
4 Herectví
alternativního a
loutkového
divadla
prez.
4 Herectví
činoherního
divadla
komb.
2 Dramatická
výchova
prez.
3 Dramatická
výchova
prez.
2 Dramaturgie
alternativního a
loutkového
divadla
prez.
2 Dramaturgie
činoherního
divadla
prez.
3 Scénografie – film
a televize
prez.
3 Herectví se
zaměřením na
autorskou tvorbu a
pedagogiku
prez.
2 Produkce

Dramatická
umění
Dramatická
umění

reakre. Dr.

Dramatická
umění

reakre. Mgr.

Dramatická
umění
Dramatická
umění
Dramatická
umění

rozšíř. NMgr.

Dramatická
umění

rozšíř. NMgr.

Dramatická
umění
Dramatická
umění

reakre. NMgr.

Dramatická
umění
Dramatická
umění

reakre. NMgr.

Dramatická
umění

rozšíř. NMgr. prez.

reakre. Mgr.

rozšíř. NMgr.
rozšíř. NMgr.

rozšíř. NMgr.

rozšíř. NMgr. prez.

divadelní
tvorby a není
vhodné je
vyčleňovat do
samostatného
programu.
A4
A8

A8

A4
A6
A4

A4

A6
A6

A4

2 Režie
A4
alternativního a
loutkového
divadla
2 Režie činoherního A4
divadla

Dramatická
umění
Dramatická
umění
Dramatická
umění

reakre. NMgr. prez.

2 Scénografie

A4

rozšíř. NMgr. prez.

A4

Dramatická
umění

reakre. NMgr. prez.

2 Scénografie kostým a maska
2 Scénografie
alternativního a
loutkového
divadla
2 Teorie a kritika

reakre. NMgr. prez.

A4

A4

AMU Praha
Filmová a
televizní fakulta
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média

reakre. Bc.

prez.

3 Animovaná a
A6
multimediální tvorba

reakre. Bc.

prez.

3 Dokumentární tvorba A6

reakre. Bc.
A

prez.

3 Fotografie

reakre. Bc.

prez.

3 Kamera

A6 Též
pro
výuku
v AJ.
A6

reakre. Bc.

prez.

3 Produkce

A6

reakre. Bc.

prez.

3 Režie

A6

Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Teorie a dějiny
divadla, filmu a
masmédií
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní
a fotografické

reakre. Bc.

prez.

3 Scénáristika a
dramaturgie

A6

reakre. Bc.

prez.

3 Střihová skladba

A6

reakre. Bc.

prez.

3 Zvuková tvorba

A6

reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Teorie filmové a
A4
multimediální tvorby

reakre. NMgr. prez.

2 Animovaná a
A4
multimediální tvorba

reakre. NMgr. prez.

2 Dokumentární tvorba A4

reakre. NMgr. prez.
A

2 Fotografie

reakre. NMgr. prez.

2 Kamera

A4 Též
pro
výuku
v AJ.
A4

reakre. NMgr. prez.

2 Produkce

A4

reakre. NMgr. prez.

2 Režie

A4

reakre. NMgr. prez.

2 Scénáristika a
dramaturgie

A4

umění a nová
média
Filmové, televizní reakre. NMgr. prez.
a fotografické
umění a nová
média
Filmové, televizní reakre. NMgr. prez.
a fotografické
umění a nová
média

2 Střihová skladba

A4

2 Zvuková tvorba

A4

AMU Praha
Hudební fakulta
Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Bicí nástroje

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Cembalo

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Dirigování

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Fagot

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Flétna

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Harfa

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Hoboj

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Housle

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Hudební management A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Hudební režie

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Hudební teorie

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Klarinet

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Klavír

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Kontrabas

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Kytara

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Lesní roh

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Operní režie

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Pozoun

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Skladba

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Trubka

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Tuba

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Varhany

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Viola

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Violoncello

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Zpěv

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Zvuková tvorba

A6

Taneční umění

reakre. Bc.

prez.

3 Choreografie

A6

Taneční umění

reakre. Bc.

prez.

A6

Taneční umění

reakre. Bc.

prez.

3 Nonverbální a
komediální divadlo
3 Pedagogika tance

Taneční umění

reakre. Bc.

prez.

3 Taneční věda

A6

Hudební umění

akred. Dr.

prez.,komb. 3 Hudební teorie

A6

A4

Hudební umění

akred. Dr.

Hudební umění

akred. Dr.

Hudební umění

akred. Dr.

Taneční umění

rozšíř. Dr.

Taneční umění

rozšíř. Dr.

Taneční umění

reakre. Dr.

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Bicí nástroje

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Cembalo

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Dirigování

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Fagot

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Flétna

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Harfa

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Hoboj

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Housle

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Hudební management A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Hudební režie

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Hudební teorie

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Klarinet

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Klavír

A4

prez.,komb. 3 Interpretace a teorie
interpretace
prez.,komb. 3 Skladba a teorie
skladby
prez.,komb. 3 Zvuková tvorba

A4

prez.,komb. 3 Choreografie a teorie
choreografie
prez.,komb. 3 Nonverbální a
komediální divadlo a
teorie divadla
prez.,komb. 3 Taneční věda

A4

A4
A4

A4

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Kontrabas

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Kytara

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Lesní roh

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Operní režie

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Pozoun

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Skladba

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Trubka

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Tuba

A4

Hudební umění

reakre. NMgr prez.

2 Varhany

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Viola

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Violoncello

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Zpěv

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Zvuková tvorba

A4

Taneční umění

reakre. NMgr. prez.

2 Choreografie

A4

Taneční umění

reakre. NMgr. prez.

A4

Taneční umění

reakre. NMgr. prez.

2 Nonverbální a
komediální divadlo
2 Pedagogika tance

Taneční umění

reakre. NMgr. prez.

2 Taneční věda

A4

ČVUT Praha
FJFI

A4

Aplikace
přírodních věd
Aplikace
přírodních věd
Aplikace
přírodních věd
Aplikace
přírodních věd
Aplikace
přírodních věd
Aplikace
přírodních věd

reakre. Bc.

prez.

3 Fyzikální inženýrství A6

reakre. Bc.

prez.

A6

rozšíř. Bc.

prez.

reakre. Bc.

prez.

3 Inženýrská
informatika
3 Jaderně chemické
inženýrství
3 Jaderné inženýrství

reakre. Bc.

prez.

A6

reakre. Dr.
A

3 Matematické
inženýrství
prez.,komb. 3 Analytická chemie

Aplikace
přírodních věd

reakre. Dr.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. Dr.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. Dr.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. Dr.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. Mgr.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. Mgr.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. Mgr.
A

A2
(útlum
stud.
oboru)
prez.,komb. 3 Fyzikální inženýrství A8 Též
pro
výuku
v AJ.
prez.,komb. 3 Jaderná chemie
A4 Též
pro
výuku
v AJ.
prez.,komb. 3 Jaderné inženýrství A8 Též
pro
výuku
v AJ.
prez.,komb. 3 Matematické
A8 Též
inženýrství
pro
výuku
v AJ.
prez.
5 Fyzikální inženýrství A8 Též
pro
výuku
v AJ.
prez.
5 Inženýrská
A8 Též
informatika
pro
výuku
v AJ.
prez.
5 Jaderně chemické
A8 Též
inženýrství
pro
výuku

A4
A6

v AJ.
Aplikace
přírodních věd

reakre. Mgr.
A

prez.

Aplikace
přírodních věd

reakre. Mgr.
A

prez.

Aplikace
přírodních věd

reakre. NMgr. prez.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. NMgr. prez.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. NMgr. prez.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. NMgr. prez.
A

Aplikace
přírodních věd

reakre. NMgr. prez.
A

5 Jaderné inženýrství

A8 Též
pro
výuku
v AJ.
5 Matematické
A8 Též
inženýrství
pro
výuku
v AJ.
3 Fyzikální inženýrství A6 Též
pro
výuku
v AJ.
3 Inženýrská
A6 Též
informatika
pro
výuku
v AJ.
3 Jaderně chemické
A6 Též
inženýrství
pro
výuku
v AJ.
3 Jaderné inženýrství A6 Též
pro
výuku
v AJ.
3 Matematické
A6 Též
inženýrství
pro
výuku
v AJ.

JAMU Brno
Divadelní fakulta
Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

3 Činoherní režie

A6

Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

3 Jevištní technologie

A6

Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

3 Divadelní dramaturgie A6

Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

3 Divadelní manažerství A6

Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

3 Dramatická výchova

Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

Dramatická umění rozšíř. Bc.

prez.

3 Rozhlasová a
A6
televizní dramaturgie
a scénáristika
3 Scénografie
A6

Dramatická umění reakre. Bc.

prez.

A6

Dramatická umění reakre. Dr.

4 Výchovná dramatika A6
pro neslyšící
prez.,komb. 3 Divadelní manažerství A4

Dramatická umění reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Divadlo a výchova

A4

Dramatická umění reakre. Dr.

A4

Dramatická umění reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Dramaturgie a
autorská práva
prez.,komb. 3 Herecká tvorba

Dramatická umění reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Režijní tvorba

A4

Dramatická umění reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Scénografie

A4

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

4 Činoherní herectví

A8

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

5 Činoherní režie

A6

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

5 Divadelní dramaturgie A6

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

5 Divadelní manažerství A6

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

5 Dramatická výchova

A6

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

4 Muzikálové herectví

A8

Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

5 Rozhlasová a
A6
televizní dramaturgie

A4

a scénáristika
Dramatická umění reakre. Mgr.

prez.

5 Scénografie

A6

Taneční umění

komb.

5 Taneční pedagogika

A6

Dramatická umění akred. NMgr. prez.

2 Činoherní režie

A4

Dramatická umění akred. NMgr. prez.

2 Divadelní dramaturgie A4

Dramatická umění akred. NMgr. prez.

2 Divadelní manažerství A4

Dramatická umění akred. NMgr. prez.

2 Divadlo a výchova

Dramatická umění akred. NMgr. prez.

2 Rozhlasová a
A4
televizní dramaturgie
a scénáristika
2 Scénografie
A4

akred. Mgr.

Dramatická umění akred. NMgr. prez.

A4

JAMU Brno
Hudební fakulta
Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Dirigování orchestru

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Dirigování sboru

A6

Hudební umění

reakre. Bc.

prez.

3 Duchovní hudba

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na bicí nástroje

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na cembalo

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na fagot

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na flétnu

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na hoboj

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na housle

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na klarinet

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na klavír

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na kontrabas

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na lesní roh

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na trombon

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na trubku

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na varhany

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na violoncello

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hra na violu

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Hudební manažerství

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Kompozice

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Operní režie

A6

Hudební umění

rozšíř. Bc.

prez.

3 Zpěv

A6

Hudební umění

rozšíř. Dr.

Hudební umění

rozšíř. Dr.

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.,komb. 3 Interpretace a teorie
interpretace
prez.,komb. 3 Kompozice a teorie
kompozice
prez.
5 Dirigování orchestru

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

5 Dirigování sboru

A4
A4
A6
A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na bicí nástroje

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na cembalo

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na fagot

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na flétnu

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na hoboj

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na housle

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na klarinet

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

5 Hra na klavír

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na kontrabas

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na lesní roh

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na trombon

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na trubku

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na varhany

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na violoncello

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hra na violu

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

4 Hudební manažerství

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

5 Kompozice

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

5 Operní režie

A6

Hudební umění

reakre. Mgr.

prez.

5 Zpěv

A6

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Dirigování orchestru

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Dirigování sboru

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na bicí nástroje

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na cembalo

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na fagot

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na flétnu

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na hoboj

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na housle

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na klarinet

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na klavír

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na kontrabas

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na lesní roh

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na trombon

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na trubku

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na varhany

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na violoncello

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hra na violu

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Hudební manažerství

A4

Hudební umění

reakre. NMgr. prez.

2 Kompozice

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Operní režie

A4

Hudební umění

akred. NMgr. prez.

2 Zpěv

A4

JU České
Budějovice
Teologická
fakulta
Teologie
Učitelství pro
střední školy
Učitelství pro
střední školy

komb. 3 Náboženská a etická A4
výchova
reakre. NMgr. komb. 2 Učitelství náboženství A4
a etiky
Kontrola
po 2 letech.
reakre. Mgr. komb. 5 Učitelství náboženství A6
a etiky
akred. Bc.

JU České Budějovice
Zdravotně sociální
fakulta
Ošetřovatelství

reakre. Bc. prez.

3 Všeobecná sestra

A6

MU Brno
Ekonomicko-správní
fakulta
Systémové inženýrství akred. Bc. prez.
a informatika
MU Brno
Filozofická fakulta

3 Ekonomické informační A6
systémy

Filologie

rozšíř. Bc. prez.

3 Balkanistika

A4 Výrazně
posílit
publikační
činnost
v oboru a
personální
růst.
Kontrola v r.
2005.

MU Brno
Pedagogická
fakulta
Speciální
pedagogika
Učitelství pro
ZŠ

akred. Dr.
Mgr.

prez.,komb. 3 Speciální
pedagogika
prez.,komb. Učitelství
matematiky,
učitelství hudební
výchovy, učitelství
tělesná výchovy,
učitelství
anglického jazyka
a literatury,
učitelství biologie,
učitelství českého
jazyka a literatury,
učitelství dějepisu,
učitelství fyziky,
učitelství chemie,
učitelství základů
společenských
věd, učitelství
rodinné výchovy,
učitelství speciální
pedagogiky pro
ZŠ, učitelství
technické

A4
AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
pro uvedené
SP a obory.

Učitelství pro SŠ

Mgr.

Pedagogika

Mgr., prez.,komb.
NMgr

Speciální
pedagogika

Mgr., prez.,komb.
NMgr.

prez.,komb.

výchovy, učitelství
výtvarné výchovy,
učitelství
zeměpisu,
učitelství pro 1.
stupeň ZŠ
Učitelství
matematiky,
učitelství hudební
výchovy, učitelství
hry na klavír,
učitelství hry na
varhany, učitelství
sólového zpěvu,
učitelství řízení
sboru, učitelství
anglického jazyka
a literatury,
učitelství českého
jazyka a literatury,
učitelství speciální
pedagogiky pro SŠ
učitelství, základů
společenských
věd, učitelství
výtvarné výchovy,
učitelství vizuální
tvorby pro SŠ
Pedagogika,
sociální
pedagogika

Speciální
pedagogika

AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
pro uvedené
SP a obory.

AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
pro uvedené
SP a obory.
AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních

zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
pro uvedené
SP a obory.

MU Brno
Fakulta
sportovních studií
Tělesná výchova a
sport

Tělesná výchova a
sport

Tělesná výchova a
sport

Tělesná výchova a
sport

AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
Mgr. prez.
4 Učitelství tělesné AK souhlasí
výchovy pro ZŠ
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
NMgr. prez.,komb. 2 Tělesná výchova a AK souhlasí
sport
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
akademického
titulu PhDr.
NMgr. prez.
2 Učitelství pro
AK souhlasí
základní a střední s konáním
školy
státních
rigorózních
zkoušek a
Mgr.

prez.

5 Učitelství tělesné
výchovy pro SŠ

udělováním
akademického
titulu PhDr.
OU Ostrava
Institut pro
umělecká studia
Výtvarná umění akred. Bc.

prez.

3 Animovaná tvorba

A4.

Výtvarná umění

akred. Bc.

prez.

3 Grafika

A4

Výtvarná umění

akred. Bc.

prez.

3 Intermediální umění

Výtvarná umění

akred. Bc.

prez.

3 Malba

A4 Kontrola
pers.
zabezpečení
po 2 letech.
A4

Výtvarná umění

akred. Bc.

prez.

A4

Výtvarná umění

akred. NMgr. prez.

3 Sochařství - volná
tvorba
2 Grafika

Výtvarná umění

akred. NMgr. prez.

2 Intermediální umění

Výtvarná umění

akred. NMgr. prez.

2 Malba

A4 Kontrola
pers.
zabezpečení
po 2 letech.
A4

Výtvarná umění

akred. NMgr. prez.

2 Sochařství - volná
tvorba

A4

A4

OU Ostrava
Pedagogická fakulta
Specializace
v pedagogice

akred. Bc. prez.

3 Učitelství pro mateřské A4
školy

OU Ostrava
Přírodovědecká
fakulta
Aplikovaná
matematika

rozšíř. Dr. prez.,komb 3 Fuzzy modelování

A8

SU Opava
Filozofickopřírodovědecká
fakulta
Aplikovaná fyzika

rozšíř. Bc.

Informatika

rozšíř. Bc.

prez. 4 Počítačová techn.- AK nesouhlasí
veřejná správa a s akreditací
regionální politika rozšíření.
Zdůvodnění:
Nedostatečně
ujasněná
obsahová náplň.
V osnově se
kříží nelogicky
akcentované
aspekty vzdělání
ve fyzice
s povrchním
(uživatelským)
přístupem
k informatice a
výpočetní
technice.
prez. 4 InformatikaAK nesouhlasí
knihovnictví
s akreditací
rozšíření.
Zdůvodnění:
Nedostatečně
ujasněná
obsahová náplň.
V osnově se
kříží poměrně

Informatika

Filologie

Fyzika

náročné
vzdělání
v informatice
s nesoustavným
pojetím
humanitní a
sociální složky
oboru.
rozšíř. Bc.
prez. 4 InformatikaAK nesouhlasí
veřejná správa a s akreditací
regionální politika rozšíření.
Zdůvodnění:
jako u
předchozího SP.
akred. NMgr. prez. 2 Němčina
AK nesouhlasí
s akreditací
rozšíření.
Zdůvodnění:
Nabídka
předmětů
neodpovídá
profilu
absolventa Mgr.
studia filologie,
obsah oboru
nezaručuje
dosažení
předpokládané
kvalifikace.
Perspektivně
nedostatečné
personální
zajištění
profilových
předmětů, až na
výjimky
neodpovídající
publikační
činnost v oboru.
akred. NMgr. prez. 2 Teoretická fyzika A4 Kontrola po
2 letech.

Historické vědy

akred. NMgr. prez. 2 Archeologie

A4

TU Liberec
Textilní
fakulta
Textil

reakre. Bc.

prez.

3

Textil

reakre. Bc.

prez.

Textil

reakre. Bc.

prez.

Textil

reakre. Bc.

prez.

Textil

reakre. Bc.
A
rozšíř. Bc

prez.

3,5 Mechanická
textilní technologie
3 Technologie a
A4
řízení oděvní
výroby
3,5 Textilní a oděvní A4
návrhařství
3 Textilní marketing A4 Též pro
výuku v AJ.
3 Textilní marketing A4

Textilní
inženýrství

reakre. Dr.

prez.,komb. 3

Textilní
inženýrství

rozšíř. Dr.
A

prez.,komb. 3

Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství

reakre. Dr.

prez.,komb. 3

Textilní
materiálové
inženýrství
Textilní
materiálové
inženýrství
Textilní technika

rozšíř. Dr.
A
reakre. Mgr.

prez.,komb. 3

Textilní technika

Textil

komb.

prez.,komb. 5

Chemická
technologie
zušlechťování

A4 Zlepšit
personální
zajištění
základních
chemických
předmětů.
Kontrola po
2 letech.
A4

A4 Též pro
výuku v AJ.
A4 Též pro
výuku v AJ.
A8

A8 Též pro
výuku v AJ.
Chemická
A6 Zlepšit
technologie textilní personální
zajištění
základních

Textilní
inženýrství

rozšíř. Mgr.
A

prez.,komb. 5

Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

chemických
předmětů.
Kontrola po
2 letech.
Chemická
A6 Zlepšit
technologie textilní personální
zajištění
základních
chemických
předmětů.
Kontrola po
2 letech. Též
pro výuku
v AJ.
Netkané textilie
A6

rozšíř. Mgr.
A
reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Netkané textilie

rozšíř. Mgr.
A
reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Textilní
inženýrství

rozšíř. Mgr.
A

prez.,komb. 5

Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

prez.,komb. 5

prez.,komb. 5

rozšíř. Mgr. prez.,komb. 5
A
akred. NMgr. prez.,komb. 2
A

A6 Též pro
výuku v AJ.
Oděvní technologie A6
Oděvní technologie A6 Též pro
výuku v AJ.
Textilní
A6
materiálové
inženýrství
Textilní
A6 Též pro
materiálové
výuku v AJ.
inženýrství
Textilní
A6
technologie
Textilní
A6 Též pro
technologie
výuku v AJ.
Chemická
A4 Zlepšit
technologie textilní personální
zajištění
základních
chemických
předmětů.
Kontrola po
2 letech.
Též pro

výuku v AJ.
Textilní
inženýrství

akred. NMgr. prez.,komb. 3
A

Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství

akred.
A
akred.
A
akred.
A
akred.
A
akred.
A

Textilní
inženýrství

akred. NMgr. prez.,komb. 3
A

Textilní
inženýrství
Textilní
inženýrství

akred. NMgr. prez.,komb. 2
A
akred. NMgr. prez.,komb. 3
A

NMgr. prez.,komb. 2
NMgr. prez.,komb. 3
NMgr. prez.,komb. 2
NMgr. prez.,komb. 3
NMgr. prez.,komb. 2

Chemická
A4 Zlepšit
technologie textilní personální
zajištění
základních
chemických
předmětů.
Kontrola po
2 letech.
Též pro
výuku v AJ.
Netkané textilie
A4 Též pro
výuku v AJ.
Netkané textilie
A4 Též pro
výuku v AJ.
Oděvní technologie A4 Též pro
výuku v AJ.
Oděvní technologie A4 Též pro
výuku v AJ.
Textilní
A4 Též pro
materiálové
výuku v AJ.
inženýrství
Textilní
A4 Též pro
materiálové
výuku v AJ.
inženýrství
Textilní
A4 Též pro
technologie
výuku v AJ.
Textilní
A4 Též pro
technologie
výuku v AJ.

TU Liberec
Hospodářská
fakulta
Hospodářská
politika a správa
Hospodářská
politika a správa

reakre. Bc.

prez.

3 Pojišťovnictví

A6

reakre. Mgr.

prez.

5 Pojišťovnictví

A6

Hospodářská
politika a správa
Ekonomika a
management

reakre. NMgr. prez.

2 Pojišťovnictví

A4

reakre. Bc.
A

prez.

3 Podniková
ekonomika

Ekonomika a
management

reakre. Bc.

komb.

Ekonomika a
management

reakre. Mgr.
A

prez.

3 Podniková
ekonomika - pro
absolventy
neekonom. f.
5 Podniková
ekonomika

A6 Též
pro
výuku
v AJ.
A6

Ekonomika a
management
Ekonomika a
management

reakre. NMgr. prez.

A6 Též
pro
výuku
v AJ.
A4

reakre. Dr.

A4

U Hradec
Králové
Pedagogická
fakulta
Fyzika

Mediální a
komunikační
studia

Specializace
v pedagogice
Specializace
v pedagogice

2 Podniková
ekonomika
prez.,komb. 3 Organizace a řízení
podniků

komb. 3 Fyzikálně-technická Na dobu
měření a výpočetní platnosti
technika
akreditace SP
v prezenční
formě.
reakre. Bc.
komb. 3 Jazyková a literární Na dobu
kultura
platnosti
akreditace SP
v prezenční
formě.
reakre. NMgr. komb. 2 Sociální pedagogika A4 Kontrola
po 2 letech.
reakre. Bc.
komb. 3 Sociální patologie a Na dobu
prevence
platnosti
akreditace SP
v prezenční
formě.
reakre. Bc.

Speciální
pedagogika

reakre. Bc.

Předškolní a
mimoškolní
pedagogika

akred. Bc.

Vychovatelství

reakre. Mgr.

Učitelství pro
základní školy

reakre. Mgr.

Kontrola po 2
letech.
komb. 3 Výchovná práce ve Na dobu
speciálních
platnosti
zařízeních
akreditace SP
v prezenční
formě.
prez. 3 Učitelství pro
A4 AK
mateřské školy
doporučuje
změnu názvu
SP na
Specializace
v pedagogice.
komb. 5 Vychovatelství se
Na dobu
zaměřením na
platnosti
etopedii
akreditace SP
v prezenční
formě.
komb. 5 Učitelství pro 1.
Na dobu
stupeň ZŠ
platnosti
akreditace SP
v prezenční
formě.

U Pardubice
Fakulta
humanitních studií
Filologie
akred. Bc.

prez.

3 Německý jazyk
A4 AK
pro odbornou praxi doporučuje
změnu názvu
na Německý
jazyk pro
hospodářskou
praxi (nebo se
zaměřením na
h.p.). V r. 2005
kontrola
odborného
růstu a
publikační

činnosti.
Historické vědy

akred. NMgr. prez.

2 Kulturní dějiny

A3

UK Praha
Filozofická
fakulta

Anglistikaamerikanistika

akred. Bc.

prez.

Čeština
v komunikaci
neslyšících

akred. Bc.

prez.

Anglistikaamerikanistika

akred. Mgr. prez.

Čeština
v komunikaci
neslyšících

akred. Mgr. prez.

Jmenované obory
byly původně
zařazeny do
studijního programu
Filologie.
3 AnglistikaAkreditace
amerikanistika
do 20.
července
2005.
3 Čeština
Akreditace
v komunikaci
do 20.
neslyšících
července
2005.
5 AnglistikaAkreditace
amerikanistika
do 20.
července
2007. AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
titulu PhDr.
5 Čeština
Akreditace
v komunikaci
do 20.
neslyšících
července
2007. AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním

titulu PhDr.
Překladatelství a
tlumočnictví

akred. Mgr. prez.

5 Překladatelství a
tlumočnictví se
specializacemi:
angličtina,
francouzština,
němčina,
španělština, ruština

Logika

akred. Mgr. prez.

5 Logika

Logika

akred. Dr.

prez.,komb. 3 Logika

Akreditace
do 20.
července
2007. AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
titulu PhDr.
Akreditace
do 20.
července
2007. AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
udělováním
titulu PhDr.
Akreditace
do 20.
července
2005.

UK Praha
Husitská
teologická
fakulta
Husitská teologie reakr. Mgr. prez.

5 Psychosociální studia

A6 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a

udělováním
titulu PhDr.
UK Praha
Lékařská fakulta
Plzeň
Ošetřovatelství

reakre. Bc. prez.

3 Ošetřovatelství

A4 Od
příštího
roku už
nebudou
přijímáni
studenti.

UK Praha
Matematickofyzikální
fakulta
Fyzika

rozšíř. Bc.

Fyzika

akred. NMgr. prez.,komb. 2

Fyzika

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Fyzika

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

prez.,komb. 3

U všech oborů
též pro výuku
v AJ.
Fyzika zaměřená A6
na vzdělávání
Učitelství fyziky Akreditace na
pro SŠ
dobu platnosti
v kombinaci s
akreditace SP.
jiným
aprobačním
předmětem
Učitelství fyziky A8 AK souhlasí
pro SŠ
s konáním
v kombinaci
státních
s odbornou
rigorózních
fyzikou
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
Učitelství fyziky A8 AK souhlasí
v komb.
s konáním
s druhým
státních
aprobačním
rigorózních

oborem pro SŠ

Fyzika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství fyziky
– matematiky pro
SŠ

Fyzika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství fyziky
– matematiky pro
2. stupeň ZŠ

Fyzika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství fyziky
pro SŠ
v kombinaci
s odbornou
fyzikou

Informatika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
informatiky pro
SŠ v kombinaci
s jiným
aprobačním
předmětem
rozšíř. Bc.
prez.,komb. 3 Informatika
s matematikou
reakre. Mgr. prez.,komb. 5 Učitelství
informatiky
v kombinaci s

Informatika
Informatika

zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
A4 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
A4 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
A4 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
Kontrola po 2
letech.
Akreditace na
dobu platnosti
akreditace SP.

A6
A8 AK souhlasí
s konáním
státních

druhým
aprobačním
oborem pro SŠ
prez.,komb. 5 Učitelství
informatiky pro
SŠ v kombinaci
s odbornou
informatikou

Informatika

reakre. Mgr.

Informatika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
informatika –
matematika pro
SŠ

Informatika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
informatiky pro
SŠ v kombinaci
s odbornou
informatikou

Matematika

rozšíř. Bc.

Matematika

reakre. Mgr.

Matematika

reakre. Mgr.

prez.,komb. 3 Matematika
zaměřená na
vzdělávání
prez.,komb. 5 Učitelství
matematiky
v kombinaci
s druhým
aprobačním
oborem pro SŠ
prez.,komb. 5 Učitelství
matematiky pro
SŠ v kombinaci

rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
A8 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
A4 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
A4 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
A6
A8 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
A8 AK souhlasí
s konáním
státních

s odbornou
matematikou

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
matematiky pro
SŠ v kombinaci
s jiným
aprobačním
předmětem
akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
matematiky pro
SŠ v kombinaci
s odbornou
matematikou

rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
A na dobu
platnosti
akreditace SP

A4 AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
A4 AK souhlasí
matematika –
s konáním
deskriptivní
státních
geometrie pro SŠ rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
A4 AK souhlasí
matematika –
s konáním
fyzika pro SŠ
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
akred. NMgr. prez.,komb. 2 Učitelství
A4 AK souhlasí
matematika –
s konáním
informatika pro státních
SŠ
rigorózních
zkoušek a

Učitelství pro
střední školy

reakre. Mgr.

prez.,
komb.

5 Matematika –
fyzika

Učitelství pro
střední školy

reakre. Mgr.

prez.,
komb.

5 Matematika –
deskriptivní
geometrie

Učitelství pro
střední školy

reakre. Mgr.

prez.,
komb.

5 Matematika –
informatika

Učitelství pro
základní školy

reakre. Mgr.

prez.,
komb.

5 Fyzika –
informatika

Učitelství pro
střední školy

reakre. Mgr.

prez.,
komb.

4 Matematika fyzika

s udělováním
titulu
RNDr.Kontrola
po 2 letech.
AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
Akreditace na
dobu platnosti
akreditace SP.
AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
Akreditace na
dobu platnosti
akreditace SP.
AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu RNDr.
Akreditace na
dobu platnosti
akreditace SP.
Akreditace na
dobu platnosti
akreditace SP.
AK souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a

s udělováním
titulu RNDr.
Akreditace na
dobu platnosti
akreditace SP.
UK Praha
Pedagogická
fakulta
Pedagogika

Učitelství pro
základní školy

reakre. Mgr. komb. 4 Pedagogika
předškolního věku

reakre. Mgr. komb. 4 Učitelství pro 1.
stupeň

Na dobu
platnosti
akreditace SP
v prezenční
formě.
Na dobu
platnosti
akreditace SP
v prezenční
formě.

UK Praha
Fakulta tělesné
výchovy a sportu
Rehabilitace
reakre.A Bc.

Těleská výchova a reakre.
sport

Bc.

Těleská výchova a rozšíř.
sport

Bc.

Kinantropologie

Dr.

A6 Též
pro
výuku
v AJ.
komb.
3 Tělesná a pracovní A6
výchova zdravotně
postižených
komb.
3 Tělesná výchova a A6,
sport s trenérskou Kontrola
specializací
po 2
letech.
prez.,komb 3 Kinantropologie
A8

Mgr.

prez.

reakre.

Těleská výchova a reakre.
sport

prez.

3 Fyzioterapie

4 Management
tělesné výchovy a

A5

sportu
Těleská výchova a reakre.A Mgr.
sport

prez.,komb 4 Tělesná výchova a
sport

A5 Též
pro
výuku
v AJ.
A5

Těleská výchova a reakre. Mgr. prez.,komb 4 Vojenská
sport
tělovýchova
Učitelství pro
reakre. Mgr. prez.
5 Učitelství VVP pro A6
střední školy
SŠ v kombinacích
Rehabilitace
akred.A NMgr. prez.
2 Fyzioterapie
A4 Též
pro
výuku
v AJ.
Těleská výchova a reakre. NMgr. komb.
2 Tělesná a pracovní A4
sport
výchova zdravotně Kontrola
postižených
po 2
letech.
Těleská výchova a rozšíř. NMgr. komb.
2 Tělesná výchova a A4
sport
sport (pro Bc.TVS s Kontrola
tren. praxí)
po 2
letech.
Těleská výchova a rozšíř. NMgr. komb.
2 Tělesná výchova a A4
sport
sport (pro Bc.TVS z Kontrola
Ped. fakult)
po 2
letech.
UP Olomouc
Filozofická fakulta
Filologie

reakre. Dr. prez.,komb 3 Německá literatura

A8

Filologie

reakre. Dr. prez.,komb 3 Německý jazyk

A8

Teorie a dějiny
literatury

reakre. Dr. prez.,komb 3 Teorie literatury

A8

UP Olomouc

Lékařská fakulta
Všeobecné lékařství reakre. Dr. prez.,komb 3 Psychiatrie

A8

UP Olomouc
Fakulta tělesné
kultury
Tělesná výchova reakre. Bc.
a sport
Tělesná výchova rozšíř. Bc.
a sport
A, R
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport
Tělesná výchova
a sport
Kinantropologie

reakre. Bc.
rozšíř. Bc.
A
reakre. Bc.
rozšíř. Bc.
A
reakre. Dr.

prez.,komb 3 Aplikovaná
tělesná výchova
prez.
3 Aplikovaná
tělesná výchova

A6 Též pro
výuku AJ a
RJ.
A6

prez.,komb 3 Management
sportu a trenérství
prez.
3 Management
A6 Též pro
sportu a trenérství výuku AJ.
prez.,komb 3 Rekreologie
A6
prez.

3 Rekreologie

prez.,komb 3 Kinantropologie

rozšíř. Dr.
A
Tělesná výchova reakre. Mgr.
a sport

prez.,komb 3 Kinantropologie

Tělesná výchova rozšíř. Mgr.
a sport
A

prez.

Kinantropologie

A6

prez.,komb 5 Aplikovaná
tělesná výchova

5 Aplikovaná
tělesná výchova

A6 Též pro
výuku AJ.
A8
A8 Též pro
výuku AJ.
A6 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu PhDr.
A6 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a

Tělesná výchova reakre. Mgr.
a sport

prez.

Tělesná výchova rozšíř. Mgr.
a sport

komb.

Tělesná výchova rozšíř. Mgr.
a sport
A

prez.

Tělesná výchova reakre. Mgr.
a sport

prez.

Tělesná výchova rozšíř. Mgr.
a sport

komb.

s udělováním
titulu PhDr.
Též pro výuku
AJ.
5 Rekreologie
A6 AK
souhlasí
s konáním RZ
a s udělováním
titulu PhDr.
5 Rekreologie
A6 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu PhDr.
5 Rekreologie
A6 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
PhDr.Též pro
výuku AJ.
5 Učitelství tělesné A6 AK
výchovy pro
souhlasí
střední školy
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu PhDr.
5 Učitelství tělesné A6 AK
výchovy pro
souhlasí
střední školy
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním

titulu PhDr.
Tělesná výchova reakre. Mgr.
a sport

Tělesná výchova
a sport

Tělesná výchova
a sport

Tělesná výchova
a sport

Tělesná výchova
a sport

5 Učitelství tělesné A6 AK
výchovy pro
souhlasí
základní školy
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu PhDr.
rozšíř. Mgr. komb.
5 Učitelství tělesné A6 AK
výchovy pro
souhlasí
základní školy
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu PhDr.
reakre. NMgr. prez.,komb 2 Aplikovaná
A4 AK
tělesná výchova souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu PhDr.
rozšíř. NMgr. prez.
2 Aplikovaná
A4 AK
A
tělesná výchova souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
PhDr.Též pro
výuku AJ.
reakre. NMgr. prez.
2 Rekreologie
A4 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
prez.

Tělesná výchova rozšíř. NMgr. komb.
a sport

2 Rekreologie

Tělesná výchova rozšíř. NMgr. prez.
a sport
A

2 Rekreologie

s udělováním
titulu
PhDr.Kontrola
po 2 letech.
A4 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
PhDr.Kontrola
po 2 letech.
A4 AK
souhlasí
s konáním
státních
rigorózních
zkoušek a
s udělováním
titulu
PhDr.Též pro
výuku AJ.
Kontrola po 2
letech.

VA Brno
Fakulta letectva
a protivzdušné
obrany
Vojenská
reakre. Bc.
technikaelektrotechnická
Vojenská
reakre. Bc.
technika elektrotechnická
Vojenská
reakre. Bc.
technika -

prez.,komb. 3

prez.,komb. 3

prez.,komb. 3

Automatizované
A6
systémy velení a
řízení vzdušných
sil
Elektrické a
A6
speciální vybavení
letedel
Meteorologické
A6
zabezpečení

elektrotechnická
Vojenská
reakre. Bc.
technika –
elektrotechnická
Vojenská
reakre. Bc.
technika elektrotechnická
Vojenská
reakre. Bc.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Naváděcí a řídicí
systémy raket

A6

prez.,komb. 3

Radiolokační
systémy

A6

prez.,komb. 3

A6

Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

Radiotechnické
systémy
elektronického
boje
Radiotechnické
vybavení letadel

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

A6

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

Radiotechnické
zabezpečení
letectva
Speciální
radiokomunikační
systémy
Speciální
telekomunikační
systémy
Systémy výzbroje
letadel

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

Vojenská robotika A6
a kybernetika

reakre. Bc.

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Výstavba, údržba a
bezpečnost
automatizovaných
systémů velení
Automatizované
systémů velení a
řízení vzdušných
sil

Vojenská
technika -

prez.,komb. 3

reakre. Dr.

A6

A6

A6

A6

A6

A4 Po 2
letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Avionika a výzbroj A4 Po 2
letadel
letech podat

elektrotechnická
Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Dr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 3

Vojenská
reakre. Mgr.
technika elektrotechnická

prez.,komb. 5

zprávu o
reorganizaci
oborů.
Informatika a
A4 Po 2
výpočetní technika letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Naváděcí a řídicí A4 Po 2
systémy raket
letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Radiolokační a
A4 Po 2
navigační technika letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Robotické systémy A4 Po 2
letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Speciální
A4 Po 2
komunikační
letech podat
systémy
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Technická
A4 Po 2
kybernetika
letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Teoretická
A4 Po 2
elektrotechnika
letech podat
zprávu o
reorganizaci
oborů.
Automatizované
A6
systémy velení a
řízení vzdušných

sil
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Elektrické a
A6
speciální vybavení
letadel
Meteorologické
A6
zabezpečení

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Naváděcí a řídicí
systémy raket

A6

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Radiolokační
systémy

A6

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Radiotechnické
vybavení letadel

A6

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

A6

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika elektrotechnická
Vojenská
technika -

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Radiotechnické
zabezpečení
letectva
Radiotechnické
systémy
elektronického
boje
Speciální
radiokomunikační
systémy
Speciální
telekomunikační
systémy
Systémy výzbroje
letadel

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Vojenská robotika A6
a kybernetika

reakre. Mgr.

prez.,komb. 5

Výstavba, údržba a A6
bezpečnost

reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Automatizované
systémy velení a

A6

A6

A6

A6

A5

elektrotechnická

řízení vzdušných
sil
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Elektrické a
A5
technika speciální vybavení
elektrotechnická
letadel
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Meteorologické
A5
technika zabezpečení
elektrotechnická
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Naváděcí a řídicí A5
technika systémy raket
elektrotechnická
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Radiolokační
A5
technika systémy
elektrotechnická
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Radiotechnické
A5
technika systémy
elektrotechnická
elektronického
boje
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Radiotechnické
A5
technika vybavení letadel
elektrotechnická
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Speciální
A5
technika radiokomunikační
elektrotechnická
systémy
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Speciální
A5
technika telekomunikační
elektrotechnická
systémy
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Systémy výzbroje A5
technika letadel
elektrotechnická
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Vojenská robotika A5
technika a kybernetika
elektrotechnická
Vojenská
reakre. NMgr. prez.,komb. 2,5 Výstavba, údržba a A5
technika bezpečnostní
elektrotechnická
automatizované
systémy velení
VA Brno

Fakulta
velitelská a
štábní
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu
Teorie obrany
státu

akred. Bc.

prez.,komb. 3 Řízení obrany státu

akred. Bc.

reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Řízení spojení a
A4
bezpečnosti informací
prez.,komb. 3 Řízení a použití druhů A4
vojsk
prez.,komb. 3 Řízení obrany státu
A4

reakre. Dr.

prez.,komb. 3 Vojenská logistika

reakre. Dr.

A4

A4

prez.,komb. 3 Zbraně hromadného A4
ničení a ochrana proti
nim
akred. NMgr. prez., komb. 2 Řízení obrany státu
A4
reakre. Dr.

akred. NMgr. prez., komb. 2 Řízení spojení a
A4
bezpečnosti informací

VŠE Praha
Fakulta
informatiky a
statistiky
Kvantitativní
metody
v ekonomice
Kvantitativní
metody
v ekonomice

VVŠ PV Vyškov
Fakulta řízení
vojenských

reakre. Dr. prez.,komb 3 Ekonometrie a
A
operační výzkum

A4 Též pro
výuku AJ.

reakre. Dr. prez.,komb 3 Statistika
A

A4 Též pro
výuku AJ.
Kontrola
po 2
letech.

systémů
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní

reakre. Bc.

komb. 3 Velitel dělostřeleckých
jednotek – manažer

A4

reakre. Bc.

komb. 3 Velitel chemických
jednotek – manažer

A4

reakre. Bc.

komb. 3 Velitel jednotek územní
obrany – manažer

A4

reakre. Bc.

komb. 3 Velitel mechanizovaných A4
jednotek – manažer

reakre. Bc.

komb. 3 Velitel průzkumných
jednotek – manažer

reakre. Bc.

komb. 3 Velitel ženijních jednotek A4
– manažer

A4

reakre. NMgr. komb. 2 Velitel dělostřeleckých
jednotek – manažer

A4

reakre. NMgr. komb. 2 Velitel chemických
jednotek – manažer

A4

obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany
Teorie a řízení
použití jednotek a
útvarů pozemního
vojska a sil územní
obrany

reakre. NMgr. komb. 2 Velitel jednotek územní
obrany – manažer

A4

reakre. NMgr. komb. 2 Velitel mechanizovaných A4
jednotek – manažer

reakre. NMgr. komb. 2 Velitel průzkumných
jednotek – manažer

A4

reakre. NMgr. komb. 2 Velitel ženijních jednotek A4
– manažer

ZU Plzeň
Elektrotechnick
á fakulta
Aplikovaná
akred. Bc.
elektrotechnika A

Aplikovaná
elektrotechnika

prez.

3

Aplikovaná
elektrotechnika

akred. NMgr prez.
A
.

3

Aplikovaná
elektrotechnika

A6 Též pro
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
A6 Též pro
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.

Elektrotechnika a reakre Bc.
informatika
.A

Elektrotechnika a akred. Bc.
informatika
A

Elektrotechnika a akred. Bc.
informatika
A

Elektrotechnika a akred. Bc.
informatika
A

Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika

reakre Bc.
.A
akred. Bc.
A

Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika

reakre Bc.
.A
reakre Dr.
.A

A6 Též pro
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
prez.
3 Elektrotechnika a A6 Též pro
energetika
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
prez.
3 Elektrotechnika a A6 Též pro
komunikace
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
prez.
3 Komerční
A6 Též pro
elektrotechnika výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
prez.
3,5 Komerční
A6 Též pro
elektrotechnika výuku AJ.
prez.
3 Technická
A6 Též pro
ekologie
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
prez.
3,5 Technická
A6 Též pro
ekologie
výuku AJ.
prez.,komb 3 Elektroenergetika A4 Též pro
.
výuku AJ.
prez.

3,5 Elektrotechnika

Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika

reakre Dr.
.A
reakre Dr.
.A
reakre Mgr.
.A

prez.,komb 3
.
prez.,komb 3
.
prez.
5

Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika

reakre Mgr.
.A
reakre Mgr.
.A
reakre Mgr.
.A

prez.

5

prez.

5

prez.

5

Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika
Elektrotechnika a
informatika

reakre
.A
reakre
.A
reakre
.A
reakre
.A
akred.
A

Mgr.

prez.

5

Mgr.

prez.

5

Mgr.

prez.

5

Mgr.

prez.

5

NMgr prez.
.

2

Elektrotechnika a akred. NMgr prez.
informatika
A
.

2

Elektrotechnika a akred. NMgr prez.
informatika
A
.

2

A4 Též pro
výuku AJ.
Elektrotechnika A4 Též pro
výuku AJ.
Dopravní
A8 Též pro
elektroinženýrstv výuku AJ.
í
Elektrické stroje A8 Též pro
a přístroje
výuku AJ.
Elektroenergetika A8 Též pro
výuku AJ.
Elektronika a
A8 Též pro
sdělovací
výuku AJ..
technika
Elektrotechnika A8 Též pro
výuku AJ.
Komerční
A8 Též pro
elektrotechnika výuku AJ.
Průmyslová
A8 Též pro
elektronika
výuku AJ.
Technická
A8 Též pro
ekologie
výuku AJ.
Dopravní
A4 Též pro
elektroinženýrstv výuku AJ. Po
í
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
Elektroenergetika A4 Též pro
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
Elektronika a
A4 AK
informatika
doporučuje
změnu
názvu; slovo
Elektronika

Elektrotechnika a akred. NMgr prez.
informatika
A
.

2

Elektrotechnika a akred. NMgr prez.
informatika
A
.

2

Elektrotechnika a akred. NMgr prez.
informatika
A
.

2

Elektrotechnika a akred. NMgr prez.
informatika
A
.

2

„informatika
“ vypustit, a
použít
„aplikovaná
informatika“
nebo
„výpočetní
technika“.
Též pro
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
Komerční
A4 Též pro
elektrotechnika výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
Průmyslová
A4 Též pro
elektronika a
výuku AJ. Po
elektromechanika 2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
Technická
A4 Též pro
ekologie
výuku AJ. Po
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti
učitelů.
Telekomunikační A4 Též pro
a multimediální výuku AJ. Po
systémy
2 letech
podat zprávu
o publikační
činnosti

učitelů.

SOUKRO
MÉ VŠ
Literární akademie J.
Škvoreckého
Mediální a komunikační
studia

rozšíř Bc prez.
.
.

Mediální a komunikační
studia

rozšíř Bc prez.
.
.

3 Hudební
AK
publicistika nesouhlasí
s akreditací
SP.
Zdůvodnění:
Nedostatečné
personální
zabezpečení
hlavních
předmětů
pedagogy
v HPP. Ve
skladbě
předmětů
chybí některé
základní
předměty,
např. dějiny
hudby či úvod
do
muzikologie,
jež by měly
být odborným
základem
hudební
publicistiky.
3 Výtvarná
AK
publicistika nesouhlasí
s akreditací.
Zdůvodnění:
Nedostatečné
personální
zabezpečenízákladní

předměty
dějin umění
zajištěny
pedagogy
pouze ve
VPP.
Neujasněná
koncepce
výuky se
projevuje
disproporcí
mezi počtem
hodin,
deklarovaným
i obsahy
kurzů a
seznamy
literatury.
Soukromá VŠ
ekonomických studií
Ekonomika a management

rozšíř Bc prez.,kom 3 Podnikání
AK
.
. b
v podmínkác nesouhlasí
h EU
s akreditací
SP.
Zdůvodnění:
Obor je
v navrhované
m pojetí příliš
úzce
vymezen.
Jedná se spíše
o specializaci
než obor.
Soukromá VŠ
ekonomickýc
h studií má již
akreditován
odpovídající
šířeji
koncipovaný
obor
„Podniková

ekonomika a
management“
, v jehož
rámci může
předměty této
specializace
přednášet.

Vyjádření AK ke
stanoviskům rektorů
UK Praha
Husitská teologická
fakulta
Teologie
reakre. Bc.

Teologie

VŠB-TU Ostrava
(Fakulta
ekonomická) &
VOŠ Valašské
Meziříčí
Systémové
inženýrství a
informatika

prez.

reakre. Mgr. prez.

rozšíř. Bc.

prez.

3 Religionistika
dvouobor. (v
kombinaci s husitskou
teologií)
5 Religionistika
dvouobor. (v
kombinaci s husitskou
teologií)

A4
Kontrola
po 2 letech.
A6
Kontrola
po 2 letech.

3 Informační a znalostní A4
management

Další žádosti o akreditace (ústavy AV, § 81 apod.)
a) Akademie věd ČR – doktorské SP
Ústav AV VŠ
ČR
fakulta

– Stud.
program

Typ Název
oboru

Akreditace

Ústav
dějin
umění

MU Brno (f. Obecná
filozofická)
teorie
dějiny
umění
kultury

a

rozšíř. Teorie a
dějiny
umění

Akreditace na
dobu platnosti
SP pro FF MU.

a

b) akreditace bakalářského studijního programu VOŠ Čáslav a VOŠ Kutná Hora
1 SP:
Strojírenství
prezenční
2 obory: Metrologie a řízení jakosti
Bc.
Údrţba a servis techniky
AK projednala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu a usnesla na následujícím:
Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Strojírenství“, obory „Metrologie a řízení jakosti“ a „Údrţba a servis techniky“ předloţeného
Vyšší odbornou školou Čáslav a Vyšší odbornou školou Kutná Hora na 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
c) akreditace bakalářského studijního programu VOŠ Valašské Meziříčí + Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava ( Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství)
1 SP:
Materiálové technologie
prez., komb.
2 obory: Metalurgie neţelezných kovů
Bc.
Nauka o kovech
Bc.
AK projednala žádost o akreditaci.
Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Materiálové technologie“, obory „Metalurgie neţelezných kovů“ a „Nauka o kovech“
předloţeného Vyšší odbornou školou Valašské Meziříčí a Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava ( Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství)
na dobu platnosti akreditace na VŠB-TU. Forma studia je prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky.
d) akreditace bakalářského studijního programu VOŠ České Budějovice
1 SP: Ekonomika a management
prezenční, Bc.
program se nečlení na obory
AK projednala žádost o akreditaci bakalářského studijního programu. V následné diskusi přijala tento rozhodnutí:
Závěr: AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ekonomika a management“ předloţeného Vyšší odbornou školou České Budějovice na 4
roky.
Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
ad 2) žádost o státní souhlas a akreditaci studijních programů Západomoravské vysoké školy Třebíč (o.p.s.)
2 SP: Aplikované vědy a informatika
prezenční, komb.
1 obor: Aplikované informační technologie
Bc.
Právní specializace
1 obor: Právo duševního vlastnictví a soutěţní právo
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o udělení státního souhlasu a žádost o akreditaci bakalářských studijních programů „Aplikované vědy a informatika“, obor „
Aplikované informační technologie“ a „Právní specializace“, obor „Právo duševního vlastnictví a soutěžní právo“.

Závěry:
1) V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. se projednávání ţádosti o státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola Západomoravské vysoké školy
Třebíč, o.p.s. a o akreditaci bakalářského studijního programu „Aplikované vědy a informatika“, obor „Aplikované informační technologie“ přerušuje do 15. srpna
t.r
2) AK nesouhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Právní specializace“, obor „ Právo duševního vlastnictví a soutěţní právo“.
Zdůvodnění:
k bodu 1) Nelze akceptovat doklady o personálním zabezpečení. Dohody o účasti na výuce je třeba aktualizovat, podklady od jednotlivých vyučujících nechť jsou
vypracovány osobně kaţdým a dodány elektronicky.
k bodu 2) Není moţné akceptovat bakalářský studijní program „Právní specializace“, který se soustřeďuje na studium práva duševního vlastnictví a na soutěţní právo,
neboť z hlediska svého účelu a obsahu má jít v navrţené podobě o studium, jeţ přesahuje i moţnosti magisterského studia a patří spíše do okruhu dalšího
specializovaného studia právníků, ať uţ doktorského či jiného. Jde o studijní předmět typicky nadstavbový, který nemůţe být v podmínkách kontinentálního evropského
práva vyučován bez hlubokého všeobecného právnického vzdělání. Předkladatelům se doporučuje uváţit takovou podobu bakalářského studia, které by dalo
absolventovi základní a praktické znalosti práva pro výkon niţších právních sluţeb v soukromé i veřejné sféře v dané specializaci.

ad 3) žádost o státní souhlas Vysoké školy Porta Bohemica Litoměřice (o.p.s.)
2 SP:
Specializace v pedagogice
prezenční
2 obory: Mistr odborné výchovy
Bc.
Učitel(-ka) pro mateřské školy
Vychovatelství
2 obory:
Vychovatel pro děti, mládeţ
Vychovatel pro staré a přestárlé lidi
Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o státní souhlas a žádost o akreditaci bakalářských studijních programů a usnesla se na následujícím:
Závěr:
1) AK nesouhlasí s akreditaci studijního programu „Specializace v pedagogice“ s obory „Mistr odborné výchovy“, „Učitel(-ka) pro mateřské školy“ a studijního
programu „Vychovatelství“ s obory „Vychovatel pro děti, mládeţ“ , „Vychovatel pro staré a přestárlé lidi“ pro Vysokou školu….
2) AK nesouhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola pod názvem Vysoká škola Porta Bohemica Litoměřice (o.p.s.)
Zdůvodnění:
1) Koncepční neujasněnost navrhovaných studijních programů (obsahové zaměření řady předmětů neodpovídá profilu absolventa, studijní program vychovatelství
zaměřený na staré osoby, má nevhodné označení, rozporný obsah kolisá na pomezí vychovatelství a sociální práce).
2) Nedostatečné personální zajištění kvalifikovanými interními učiteli v oborech, které jsou pro fungování navrhované školy klíčové (psychologické předměty jsou
naprosto nezajištěny, personální problémy jsou i v pedagogice).
3) Připravenost většiny uvaţovaných kmenových pracovníků školy k tvůrčí činnosti není na dostatečné úrovni, jejich dosavadní publikační činnost je minimální.
4) Chybí jasně definované výstupní poţadavky na studenty.
5) Není přesně definován obsah a organizace praxí.

ad 4) akreditace bakalářského studijního programu Vyšší zdravotnické školy Praha 5
1 SP: Ošetřovatelství
prezenční
2 obory:
Porodní asistentka
Bc.
Všeobecná sestra
Zástupci žadatele představili svou žádost o akreditaci bakalářského studijního programu.

Závěr:
AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Ošetřovatelství“, obory „Porodní asistentka“ a „Všeobecná sestra“ , předloţeného Vyšší zdravotnickou
školou Praha 5 na 4 roky. Forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky.
ad 5) příprava semináře CEE (Praha, říjen 2002)
Milan Sojka a Václav Vinš informovali AK o přípravách na seminář CEE (Central and Eastern Europe Network of Accreditation Commission), který se uskuteční ve dnech
18.-19.10.2002 v Praze.
Návrh ústředního tématu:
Profesionalizace hodnocení kvality vysokého školství.
Program:
Plenární schůze: po uvítání - prezentace české AK (Milan Sojka).
Pracovní skupiny (jsou 3)
V každé pracovní skupině bude – moderátor a zpravodaj.
Zpravodajové budou členové české AK. Místa moderátorů budou nabídnuta významným zahraničním účastníkům, případně budou na místa moderátorů nominováni členové
AK.
Účast v pracovních skupinách je nabízena všem členům AK, konkrétně bude upřesněna na červnové AK.
Závěrečná plenární schůze
Zpravodajové budou informovat o průběhu (případně závěrech) z jednání pracovních skupin.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.

ad 6) žádost o státní souhlas Vysoké školy veřejné správy Praha, s.r.o.
1 SP: Veřejná správa
prezenční
1 obor: Veřejná správa
Bc.
Zástupci žadatele prezentovali svou žádost. Po projednání žádosti o udělení státního souhlasu a žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu „Veřejná správa“, se AK
usnesla na následujícím:
Závěr: AK projednávání ţádosti o udělení státního souhlasu přerušuje do doby odstranění nedostatků v ţádosti.
Zdůvodnění: Návrh ţádosti o udělení státního souhlasu Vysoké škole veřejné správy Praha, s.r.o. neobsahuje jasnou a promyšlenou koncepci bakalářského studia
veřejné správy. Zejména není zřejmé, pro jaké funkce mají být studenti připravováni, neboť v návrhu se operuje s pojmy státní správa, veřejná správa, regionální
správa a samospráva. Nejasnosti o profilu absolventa se promítají do studijního programu a hlavně do tématických bloků a profilujících předmětů z oboru práva a
příbuzných disciplin o veřejné správě. Osnovy těchto předmětů jsou mnohdy obsahově i pedagogicky vadné (např. správní právo), některé předměty potřebné pro
výkon zaměstnance veřejné správy chybějí vůbec, nebo jsou uváděny jen jako povinně volitelné (např. základy trestního práva a správního trestání, problematika
ţivotního prostředí a jeho ochrany, stavební právo).
Právní obory nemají garanta, který by měl vědecko-pedagogickou hodnost z některého z právních oborů, přiměřenou pedagogickou zkušenost z výuky práva a veřejné
správy na vysoké škole a který by pracoval na nově akreditované vysoké škole na plný pracovní úvazek. Také odborná a pedagogická úroveň většiny navrhovaných
učitelů z oboru právo a z oboru veřejná správa nedává záruku pro kvalitní bakalářské studium.
ad 7) žádost o zřízení Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava a žádost o akreditaci bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programů pro tuto fakultu
studijní programy – jednotný název: Poţární ochrana a průmyslová bezpečnost

Název oboru

Typ

Bezpečnost práce a procesů
Havarijní plánování a krizové
řízení
Technická bezpečnost osob a
majetku
Technika požární ochrany a
bezpečnosti průmyslu
Bezpečnostní inženýrství
Technika požární ochrany a
bezpečnosti průmyslu
Bezpečnostní inženýrství
Technika požární ochrany a
bezpečnosti průmyslu
Požární ochrana a bezpečnost
průmyslu

Forma

Standardní Akreditace
doba

Bc.
Bc.

prez.,komb.
prez.,komb.

4
4

A6
A6

Bc.

prez.,komb.

4

A6

Bc.

prez.,komb.

4

A6

Mgr.
Mgr.

prez.,komb.
prez.,komb.

5
5

A6
A6

NMgr. prez.,komb.
NMgr. prez.,komb.

2
2

A4
A4

Dr.

3

Na dobu
platnosti
akreditace
programu pro
HGF VŠB-TU.
Též pro výuku
v AJ.

prez.,komb.

Za účasti zástupců žadatele AK projednala žádost o akreditaci SP a přijala tato rozhodnutí:
Závěry:
1) AK souhlasí se zřízením Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB-TU Ostrava.
2) AK souhlasí s akreditací bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů s jednotným názvem „Poţární ochrana a průmyslová bezpečnost“
předloţenými Fakultou bezpečnostního inţenýrství VŠB-TU Ostrava, viz předcházející tabulka.
3) AK souhlasí s akreditací habilitačního a jmenovacího řízení v oboru „Bezpečnost průmyslu, větrání a poţární ochrana“ na dobu původní platnosti pro
Hornicko-geologickou fakultu a předpokládá ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na HGF VŠB-TU Ostrava.

ad 8) žádost o státní souhlas a akreditaci studijního programu Vysoké školy J.A. Komenského, s.r.o.
SP:
„Specializace v pedagogice“
prez., komb.
obor: „Vzdělávání dospělých“
Bc.
Závěry:
1) AK souhlasí s udělením státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola Vysoké škole J. A. Komenského, s.r.o.
2) AK souhlasí s akreditací bakalářského studijního programu „Specializace v pedagogice“, obor „Vzdělávání dospělých“ pro Vysokou školu J. A. Komenského,
s.r.o.; forma prezenční a kombinovaná, do 29.5. 2005.

Zdůvodnění: Ţadatel změnil organizační formu společnosti z občanského sdruţení na společnost s ručením omezeným.
ad 9) Různé, závěr
Jiří Mareš informoval o jednání pracovní skupiny AK pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii o reakreditacích učitelských oborů na přírodovědeckých fakultách.
Pracovní skupina na společném semináři s děkany a proděkany přírodovědeckých fakult a MFF UK dne 26.3.2002 dospěla k těmto závěrům:
1. Učitelské studium na přírodovědeckých fakultách a MFF UK může být zařazeno stejně dobře pod neučitelský jako pod učitelský studijní program.
2. Podoba studijního programu je věcnou záležitostí, je výsledkem promyšleného rozhodnutí fakulty a vysoké školy. Přírodovědecké fakulty a MFF UK zvolily podobu
strukturovaného studia, tj. obecněji koncipovaného bakalářského studijního programu a navazujícího magisterského studia.
3. Minimální akceptovatelný rozsah pedagogicko – psychologických disciplin (tj. oborových didaktik, pedagogika, psychologie) by měl tvořit 20% vyučovacích hodin,
tj. asi 60 kreditů.
4. Minimální rozsah pedagogické praxe na středních školách má činit 3 týdny. Tento rozsah se nezapočítává do uvedených 20%.
5. Zakončení učitelského studia se bude odehrávat v rámci (navazujícího) magisterského studia.
6.
Součástí učitelského studia bude souborná zkouška z pedagogiky a psychologie, nejlépe jako součást státní zkoušky. Její časové zařazení ponechat na úvaze fakult
(možno zařadit např. do 4. ročníku )
7. Zařazení oborových didaktik jako součásti státní zkoušky ponechat na fakultách. Možno je zařadit jako součást souborné zkoušky z pedagogiky a psychologie nebo
jako součást odborné zkoušky.
8. Oborové didaktiky jsou potřebné a pro všechny fakulty připravující učitele velmi důležité. Při zkvalitňování oborových didaktik je nutné spojit kapacity fakult v rámci
celé ČR. Byly navrženy tři strategie jejich postupného rozvoje: krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá.
9. Byla ustanovena pracovní skupina pro operativní řešení problémů souvisejících s přípravou učitelů na přírodovědeckých fakultách a MFF UK ve složení prof. Mareš,
prof. Netuka, prof. Slovák.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Pravoslav Stránský informoval AK o jednání evaluační mise Evropské komise pro harmonizaci předpisů o regulovaných povoláních (lékaři, zubaři, veterináři, farmaceuti,
všeobecné sestry a porodní asistentky) konané dne 16.-18.4.2002 na MZ ČR v Praze.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Tajemník AK seznámil komisi se stanovisky legislativního a právního odboru MŠMT k otázce:
a) studijních programů v cizím jazyce (je nezbytná akreditace SP, popř. akreditace rozšíření již akreditovaného programu);
b) časově omezené platnosti akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem ( před skončením doby platnosti akreditace je nutné vždy žádat o novou
akreditaci oboru);
c) změny standardní doby studia (realizována formou akreditace nového studijního programu);
d) změny názvu akreditovaného SP, či změny názvu jeho studijního oboru (je možné pouze formou akreditace nového studijního programu).
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Pravoslav Stránský seznámil AK se závěry jednání Asociační rady Asociace ředitelů středních zdravotnických škol dne 14.3.2002, která se zabývala otázkou
personálního zabezpečení výuky na zdravotnických školách v ČR.
Závěr: AK vzala informaci na vědomí.
Změny ve složení pracovních skupin AK:
doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc. byla jmenována členem stálé pracovní skupiny AK pro filologii a literární vědu.
Závěr: AK souhlasí s členstvím doc. Mrhačové z Ostravské univerzity v Ostravě v pracovní skupině AK pro filologii a literární vědu.
Oprava zápisu 04-01:
Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta technologická

Typ
SP/
forma
Bc/P,K

Bc/P,K

Název SP

Název oboru

Stand. Doba Zdůvodnění/
doba akred. doporučení/
poznámka
Inženýrská Automatické řízení a 3
4
Nová akreditace;
informatika informatika
původní název
Aplikované vědy a
informatika.
Inženýrská Informační
3
4
Nová akreditace;
informatika technologie
původní název
Aplikované vědy a
informatika.

Oprava zápisu 05-01:
VŠB-TU Ostrava, Fakulta ekonomická
Typ SP/ Název SP
Název oboru
forma
Dr/P,K

Dr/P,K

Systémové
inženýrství
a
informatika
Systémové
inženýrství
a
informatika

Systémové
inženýrství
Manažerská
informatika

Stand. Doba Zdůvodnění/
doba akred. doporučení/
poznámka
3
8

3

8

