Zpráva pro veřejnost ze 4. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
které se konalo dne 12. prosince 2017

V úterý dne 12. prosince 2017 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově
Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí čtvrté zasedání Rady pro
vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH
JU“), které bylo zároveň posledním zasedáním RpVH JU v roce 2017. Zasedání se
zúčastnilo 15 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.
RpVH JU se velmi podrobně zabývala věcnými záměry žádostí o akreditaci
studijních programů Ekonomické fakulty JU (9 záměrů) a Filozofické fakulty JU (32
záměrů), které jí byly předloženy po schválení těchto věcných záměrů ve
fakultních orgánech pro hodnocení kvality, fakultních vědeckých radách a po
vyjádření děkanů ostatních fakult JU, kteří věcné záměry posuzovali zejména
z hlediska možných duplicit či kvality studijního programu . U každého
z předložených věcných záměrů byly ze strany RpVH JU hodnoceny soulad profilu
absolventa s předměty profilujícího základu (PZ) a základními teoretickými
předměty profilujícího základy (ZTP PZ), osoba a profil garanta programu, granty
a další tvůrčí činnost a rovněž splnění podmínek nařízení vlády č. 274/2016
jednotlivými garanty předmětů PZ a ZTP PZ. Ke každému z hodnocených věcných
záměrů vydala RpVH JU stanovisko, jehož součástí jsou také konkrétní doporučení
na úpravy stávajících věcných záměrů (v případě neschválených věcných záměrů),
resp. na úpravy plných akreditačních žádostí (v případě schválených věcných
záměrů). S těmito stanovisky byli seznámeni děkani příslušných fakult .
RpVH JU na svém zasedání dále přijala tato usnesení:
1.

RpVH JU schvaluje předložené návrhy slovního hodnocení zpráv garanta
oboru za rok 2016 za Pedagogickou fakultu JU a Zdravotně sociální fakultu
JU.

2.

RpVH JU schvaluje předložené návrhy slovního hodnocení zpráv o kvalitě
souvisejících činností za rok 2016 za Akademickou knihovnu JU, Centrum
informačních technologií JU, Britské centrum JU, Koleje a menzy JU a Dětskou
skupinu JU – Kvítek.

Uvedená slovní hodnocení byla zaslána děkanům příslušných fakult, resp.
ředitelům příslušných celoškolských pracovišť a účelových zařízení, kteří se k nim
budou moci do stanovaného termínu vyjádřit a zaslat svá stanoviska. S nimi pak
budou seznámeni členové RpVH JU.
Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení RpVH JU jsou
dostupné na internetových stránkách RpVH JU. Zde jsou také průběžně
zveřejňovány programy jednání RpVH JU a stručné zprávy shrnující nejdůležitější
výstupy z jednotlivých jednání, tzv. zprávy pro veřejnost.

V Českých Budějovicích dne 13. prosince 2017
Zapsal: Tomáš Klimpera
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

