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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ  
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
 

Číslo: R 361 Datum: 12. 9. 2017 

 
  
 
Opatření rektora JU, 
jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu  

  
 
V souladu s čl. 7 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
vydávám pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu.  
 
 
 
 
 
 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
rektor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení 
 
Rozdělovník:  členové vedení JU, děkani fakult JU, fakultní koordinátoři kvality 
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Opatření R 361 z 12. 9. 2017 – příloha 

Pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

(1)  Rada studijního programu (dále jen Rada) je v souladu s Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU, resp. Pravidla systému zajišťování kvality 
JU) jedním z nástrojů zajišťování kvality vzdělávacího procesu. Úkolem Rady je dbát na kvalitu studijního 
programu, předkládat náměty na možné zlepšení výuky jednotlivých předmětů a úpravy studijních plánů. 

(2)  Rada je zřizována pro každý studijní program uskutečňovaný na JU, garant studijního programu (dále jen 
Garant) ji v přiměřeném rozsahu jmenuje již při přípravě nového studijního programu (akreditačního 
záměru), s tím, že v daném okamžiku využije pro její ustavení pouze odborníky, kteří mají být v rámci 
studijního programu do výuky zapojeni, v případě profesně zaměřeného studijního programu také 
odborníky z praxe, konzultovat může také se studenty oborově blízkých studijních programů či 
předpokládanými zaměstnavateli. 

Článek 2  
Jmenování a složení Rady  

(1)  Radu jmenuje a odvolává Garant, který je automaticky jejím předsedou, přičemž Rada může být ve svém 
složení obměňována celá najednou či postupně, podle uvážení Garanta, při zachování pravidel plynoucích 
z tohoto opatření. Garant pro potřeby jmenování členů Rady zajistí jejich předchozí souhlas s tímto 
jmenováním.  

(2)  Za činnost Rady je Garant odpovědný děkanovi fakulty. V případě, že některého z členů Rady (s výjimkou 
studenta, který ukončil studium), odvolá dříve než po dvou letech členství v Radě, je součástí nového 
jmenování zdůvodnění této změny děkanovi fakulty. 

(3)  V případě, že děkan Garanta odvolá a jmenuje Garanta nového, o této skutečnosti nový Garant členy Rady 
neprodleně informuje, v kompetenci nového Garanta je také rozhodnutí o případných změnách ve složení 
Rady. 

(4)  Členství v Radě zaniká dnem, kdy člen přestane splňovat předpoklad, na jehož základě byl do Rady 
jmenován, dnem následujícím po dni, kdy se vzdal funkce v Radě, anebo dnem, v němž byl ze své funkce 
odvolán. 

(5)  Rada má minimálně 5 členů, v případě programu se specializacemi minimálně 7 členů. 

(6)  Minimálně jeden člen Rady musí být studentem daného programu, nebo jeho absolventem (má-li 
program již vlastní absolventy) či zástupcem zaměstnavatelů. V případě programu se specializacemi jsou 
členy Rady minimálně dva zástupci takto zainteresovaných stran (za každou specializaci jeden), při více 
specializacích je takto pokryta minimálně polovina specializací daného programu. V případě profesně 
zaměřeného programu je členem Rady minimálně jeden odborník z praxe.  

(7)  Ostatní členové Rady jsou akademickými pracovníky podílejícími se na výuce předmětů studijního 
programu, případně oborově blízkých studijních programů uskutečňovaných na JU. Podíl členů Rady, kteří 
jsou členy akademické obce fakulty uskutečňující daný studijní program, musí být minimálně jedna 
třetina. 
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(8)  Je-li studijní program uskutečňován více fakultami, musí být v Radě zastoupena každá z těchto fakult 
minimálně jedním akademickým pracovníkem, který se podílí na výuce předmětů daného studijního 
programu, vedle toho mohou být dotčené fakulty zastoupeny i dalšími členy akademické obce, kteří mají 
vztah k danému studijnímu programu (jsou jeho studenty či se podílejí na jeho výuce). 

(9)  Je-li studijní program uskutečňován ve spolupráci s jiným subjektem (jiná vysoká škola, ústav Akademie 
věd ČR, případně jiná právnická osoba), je členem Rady také zástupce daného subjektu. 

(10) Člen Rady, je-li to při jeho jmenování výslovně uvedeno, může být zástupcem několika skupin 
zainteresovaných stran zároveň (např. absolventů a zaměstnavatelů, absolventů a členů akademické 
obce, odborníků z praxe a členů akademické obce, absolventů a odborníků z praxe). 

(11)  Složení Rady Garant písemně sděluje koordinátorovi kvality na příslušné fakultě, složení Rady je uváděno 
na webových stránkách fakulty. 

Článek 3 
Činnost Rady 

(1)  Jednání Rady svolává a řídí Garant. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. 

(2)  Rada se minimálně jedenkrát za semestr schází na koordinačních schůzkách a ze svého jednání pořizuje 
zápis, jehož kopii poskytuje Garant koordinátorovi kvality na dané fakultě, jenž sumárně informuje Radu 
pro vnitřní hodnocení JU minimálně jedenkrát ročně o závěrech plynoucích z těchto schůzek. Zápis je 
Garantem archivován nejméně po dobu deseti let, v případě změny Garanta dochází k předání této 
agendy novému Garantovi. 

(3)  O činnosti Rady jsou informováni všichni garanti povinných a povinně volitelných předmětů daného 
studijního programu, a to minimálně e-mailem se zápisem z jednání Rady. Pokud garant povinného nebo 
povinně volitelného předmětu vznese připomínky či náměty k zajištění výuky, Garant zodpovídá za jejich 
vypořádání a informuje o nich Radu nejpozději na jejím příštím zasedání.  

(4)  Rada poskytuje Garantovi svá stanoviska a doporučení k struktuře předmětů daného studijního 
programu, k sebehodnotící zprávě studijního programu a každoročním dodatkům k této zprávě, 
výsledkům vnitřního a vnějšího hodnocení studijního programu, zejména ke studentskému hodnocení 
výuky a dalším zpětnovazebním mechanismům (zvl. od absolventů a zaměstnavatelů), doporučením Rady 
pro vnitřní hodnocení JU či Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, přihlíží k případným 
národním a mezinárodním srovnáním oborově příbuzných studijních programů, zabývá se souladem 
očekávání a reality studijního programu u uchazečů, studentů a absolventů. 

(5)  Rada se řídí ve své činnosti vedle tohoto opatření Pravidly systému zajišťování kvality JU, zejména článkem 
7 těchto pravidel. 

Článek 4 
Přechodná ustanovení 

(1)  Povinnost zřídit Radu platí i pro stávající studijní obory akreditované Akreditační komisí ČR do konce 
července 2016. Garantem se pro účely tohoto opatření rozumí rovněž stávající garanti studijních oborů. 

(2)  Garant zřídí Radu nejpozději do 16. 11. 2017. 

 

 

 


