Zpráva pro veřejnost z 8. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
které se konalo dne 22. května 2018

V úterý dne 22. května 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické fakulty
a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí osmé zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň čtvrtým
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 a Zdravotně sociální fakulty JU (celkem 3 záměry), 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 ,
případně do přepracovaných věcných záměrů. S těmito stanovisky byli seznámeni děkani
dotčených fakult.
RpVH JU se podrobně zabývala návrhy studijních programů (plnými akreditačními žádostmi)
Přírodovědecké fakulty JU (celkem 7 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 doporuče ní, 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 b udou plné akreditační
žádosti odeslány v dohodnutém termínu na Národní akreditační úřad pro vysoké školství.
RpVH JU se na tomto zasedání měla také původně zabývat návrhy studijních programů
(plnými akreditačními žádostmi) Teologické fakulty JU (celkem 2 návrhy). Vzhledem k tomu,
že do termínu jednání RpVH JU nebylo doručeno stanovisko příslušného uznávacího orgánu,
pozastavila RpVH JU projednávání těchto plných akreditačních žádostí, a to do doby, než bude
příslušné stanovisko doručeno.
RpVH JU na svém zasedání dále přijala toto usnesení:
1. RpVH JU schvaluje předložený návrh na změnu garantů Bc. studijního oboru Sociální a
charitativní práce a Ph.D. oborů Filosofie a Charitativní práce Teologické fakulty JU.
O provedené změně garantů oborů bude prostředni ctvím Útvaru pro studijní činnost
Rektorátu JU informován v dohodnutém termínu Národní akreditační úřad pro vysoké
školství.
RpVH JU vzala na vědomí zprávu rektora JU, že v souvislosti s podanou žádostí o udělení
institucionální akreditace JU nerozporovala žádnou z navržených hodnotících komisí.
Návštěvy hodnotitelů na JU se předpokládají v červnu 2018.
RpVH JU projednala návrh obsahu ročního dodatku sebehodnotící zprávy fakulty (za rok
2017). Samotné zpracování dodatků sebehodnotících zpráv se předpokládá na podzim 2018
v návaznosti na zpracování dodatků zpráv garantů oborů.

RpVh JU vzala na vědomí navržené termíny zasedání RpVH JU v druhé polovině roku 2018.
Zasedání se uskuteční v úterý 18. září, 23. října, 20. listopadu a 11. prosince 2018 vždy od
13:00 hod.
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 24. května 2018

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

