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Členové Rady pro vnitřní hodnocení JU  
 
Pozvánka na 31. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU  
 
 V Českých Budějovicích dne 6. dubna 2021 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
dovoluji si Vás pozvat na 31. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU („RpVH JU“), které se 
uskuteční v úterý dne 13. dubna 2021 od 13.00 hodin. Vzhledem k přetrvávající nepříznivé 
epidemiologické situaci se zasedání uskuteční  online formou v rámci MS Teams.  
 

Program zasedání: 
 
1. Zahájení a uvítání přítomných. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
v rámci platné institucionální akreditace – Zemědělská fakulta JU (2 návrhy).  

4. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
v rámci platné institucionální akreditace – Přírodovědecká fakulta JU (1  návrh).  

5. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
NAÚ – Přírodovědecká fakulta JU (2  návrhy).  

6. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačn ích žádostí) předkládaných 
NAÚ – Zemědělská fakulta JU (2  návrhy).  

7. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
NAÚ – Ekonomická fakulta JU (1 návrh).  

8. Projednání věcných záměrů žádostí o akreditaci studijních programů – Pedagogická 
fakulta JU (2 věcné záměry). 

9. Projednání věcných záměrů žádostí o akreditaci studijních programů – Přírodovědecká 
fakulta JU (6 věcných záměrů). 

10. Projednání návrhů na změnu garantů studijních programů – Filozofická fakulta JU 
(1 návrh). 

11. Projednání návrhu Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí  
a s nimi souvisejících činností JU za rok 2020.  

12. Projednání návrhu slovního hodnocení Zprávy o CŽV za rok 2018.  

13. Různé. 

14. Závěr – Usnesení.  

 
S přáním všeho dobrého  
 
 
 

                 prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.  

                            předseda RpVH JU 


