
 

 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Rektorát − Útvar pro vnitřní hodnocení 
Branišovská 1645/31a  
CZ - 370 05 České Budějovice                                                   

Vyřizuje: Tomáš Klimpera  
T/ +420 389 032 026 
M/ +420 608 133 049 
E/ klimpera@jcu.cz 
www.jcu.cz                                                          

IČ 60076658 
DIČ CZ60076658 

 

 

Členové Rady pro vnitřní hodnocení JU  
 
 
Pozvánka na 42. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU  
  
 
 V Českých Budějovicích dne 4. října 2022 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovoluji si Vás pozvat na 42. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU („RpVH JU“), které se 
uskuteční v úterý dne 11. října 2022 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 – Pedagogická fakulta JU (1  návrh): 

• NMgr. studijní program Učitelství odborných předmětů. 

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

• NMgr. studijní program Psychologie. 

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

• NMgr. studijní program Aplikovaná ekologie a ochrana přírody.  

• NMgr. studijní program Biologie ekosystémů.  

6. Projednání kontrolních zpráv studijních programů schválených v  rámci platné 
institucionální akreditace – Ekonomická fakulta JU (1 kontrolní zpráva):  

• Bc. studijní program Analýza v ekonomické a finanční praxi. 

7. Projednání kontrolních zpráv studijních programů schválených v  rámci platné 
institucionální akreditace – Fakulta zemědělská a technologická JU (1 kontrolní zpráva):  

• Bc. studijní program Agroekologie. 

8. Projednání návrhů na provedení podstatných změn v  uskutečňování studijních 
programů schválených v rámci platné institucionální akreditace – Fakulta zemědělská a 
technologická JU (1 návrh): 

• Bc. studijní program Biologie a ochrana zájmových organizmů.  

9. Projednání návrhů na provedení podstatných změn v  uskutečňování studijních 
programů schválených NAÚ – Fakulta zemědělská a technologická JU (1  návrh): 

• NMgr. studijní program Biologie a ochrana zájmových organizmů.  
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10. Projednání návrhů na změnu garantů studijních oborů – Fakulta zemědělská a 
technologická JU (2 návrhy).  

11. Projednání návrhů slovního hodnocení Dodatků k  sebehodnotícím zprávám studijních 
oborů (programů) za rok 2021.  

12. Různé. 

13. Závěr – Usnesení.  

 
 
S přáním všeho dobrého  
 
 
 

                 prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.  

                            předseda RpVH JU  


