Zpráva pro veřejnost ze 7. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
které se konalo dne 20. března 2018

V úterý dne 20. března 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické fakulty
a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí sedmé zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň třetím zasedáním
RpVH JU v roce 2018. Zasedání se zúčastnilo 18 z 21 členů, čímž byla RpVH JU
usnášeníschopná.
RpVH JU se podrobně zabývala věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních programů
Ekonomické fakulty JU, Teologické fakulty JU, Fakulty rybářství a ochrany vod JU a
Přírodovědecké fakulty JU (celkem 14 záměrů), které jí byly předloženy po schválení těchto
věcných záměrů ve fakultních orgánech pro hodnocení kvality, fakultní vědecké radě a po
vyjádření děkanů ostatních fakult JU, kteří věcné záměry posuzovali zejména z hlediska
možných duplicit či kvality studijních programů. Ke každému z hodnocených věcných záměrů
vydala RpVH JU stanovisko, jehož součástí jsou také konkrétní doporučení, která by měla být
promítnuta do plných akreditačních žádostí. S těmito stanovisky byli seznámeni děkani
dotčených fakult.
RpVH JU se podrobně zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi)
Filozofické fakulty JU (celkem 32 návrhů), které jí byly předloženy po schválení těchto žádostí
ve fakultních orgánech pro hodnocení kvality, po projednání ve fakultním akademickém
senátu a po schválení ve fakultní vědecké radě. Ke každému z hodnocených návrhů vydala
RpVH JU stanovisko, jehož součástí jsou také konkrétní doporučení, která by měla být do
předložených plných akreditačních žádostí zapracována. Souběžně s tím byla péčí Útvaru pro
studijní činnost Rektorátu JU provedena také kontrola formální stránky akreditačních žádostí.
Po zapracování všech připomínek a doporučení budou plné akreditační žádosti odeslány na
Národní akreditační úřad pro vysoké školství.
RpVH JU na svém zasedání dále přijala toto usnesení:
1.

RpVH JU schvaluje předložený návrh na změnu garantů Bc. studijního oboru Rybářství a
NMgr. studijního oboru Rybářství a ochrana vod Fakulty rybářství a ochrany vod JU.
O provedené změně garantů oborů bude prostřednictvím Útvaru pro studijní činnost
Rektorátu JU informován Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

RpVH JU také vzala na vědomí předložená stanoviska děkanů Přírodovědecké fakulty JU a
Zemědělské fakulty JU ke slovnímu hodnocení zpráv garanta oboru za rok 2016 (pokrývající
pětileté období 2012–2016) a předložená stanoviska děkanů všech osmi fakult JU ke slovnímu
hodnocení kvality tvůrčí činnosti na základě předložených Sebehodnotících zpráv fakult za
období 2012–2016.
RpVH JU dále vzala na vědomí informaci, že vzhledem ke skutečnosti, že RpVH JU při
hodnocení zprávy o CŽV a zpráv o kvalitě souvisejících činností za rok 2016 (II. etapa
hodnocení zahrnující Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU, Goethe
centrum JU, Univerzitní nakladatelství EPISTEME a Sportoviště JU, resp. Pedagogické fakulty
JU) neformulovala u většiny z těchto zpráv žádné připomínky či kritické podněty, nebylo
potřeba na uvedená hodnocení ze strany předkladatelů daných zpráv nijak reagovat a vydávat
k nim svá stanoviska.

RpVH JU vzala na vědomí zprávu rektora JU, že JU dne 8. března 2018 odeslala na Národní
akreditační úřad pro vysoké školství žádost o udělení institucionální akreditace pro 9 oblastí
vzdělávání a žádost o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem pro 10 oborů.
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 22. března 2018

Zapsal: Tomáš Klimpera
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

