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Členové Rady pro vnitřní hodnocení JU  
 
 
Pozvánka na 33. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU  
  
 
 V Českých Budějovicích dne 14. června 2021 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
dovoluji si Vás pozvat na 33. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU („RpVH JU“), které se 
uskuteční v úterý dne 22. června 2021 od 13.00 hodin . Zasedání se 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): 

 Bc. studijní program Zemědělská technika a technologie; 

 Bc. studijní program Agroekologie. 

4. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
v rámci platné institucionální akreditace – Teologická fakulta JU (4  návrhy): 

 Bc. studijní program Sociální a charitativní práce;  

 Mgr. studijní program Teologie;  

 Ph.D. studijní program Philosophy;  

 Ph.D. studijní program Theology.  

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

 Bc. studijní program Asistent se zaměřením na vzdělávání a informatiku;  

 NMgr. studijní program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ – jednoobor.  

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

 Bc. studijní program Laboratorní a medicínská biologie;  

 NMgr. studijní program Molekulární a buněčná biologie a genetika;  

 NMgr. studijní program Fyziologie a buněčná biologie rostlin.   
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7. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
v rámci platné institucionální akreditace – Filozofická fakulta JU (2  návrhy): 

 NMgr. studijní program Překladatelství: specializace Překladatelství anglického 
jazyka – překladatelství německého jazyka;  

 NMgr. studijní program Německý jazyk a literatura.  

8. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
NAÚ – Filozofická fakulta JU (3 návrhy): 

 Bc. studijní program Německý jazyk pro evropský a mezinárodní obchod;  

 Ph.D. studijní program Moderní anglická a americká literatura;  

 Ph.D. studijní program Kulturální studia.  

9. Projednání návrhů studijních programů (plných akreditačních žádostí) předkládaných 
NAÚ – Pedagogická fakulta JU (2 návrhy): 

 Bc. studijní program Tělesná výchova a sport;  

 NMgr. studijní program Tělesná výchova a sport. 

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

 Bc. studijní program Chemie;  

 NMgr. studijní program Biochemie.  

11. Projednání věcných záměrů žádostí o akreditaci studijních programů – Přírodovědecká 
fakulta JU (2 věcné záměry): 

 NMgr. studijní program Parazitologie;  

 NMgr. studijní program Limnology.  

12. Projednání věcných záměrů žádostí o akreditaci studijních programů – Pedagogická 
fakulta JU (1 věcný záměr): 

 Bc. studijní program Pedagog se zaměřením na asistentství a vychovatelství na 
základní škole.  

13. Různé. 

14. Závěr – Usnesení.  

 
 
S přáním všeho dobrého  
 
 
 
 
 

                 prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.  

                            předseda RpVH JU 


