
 

 

 
   

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 5. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 9. ledna 2018 
 

V úterý dne 9. ledna 2018 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí páté zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň prvním zasedáním 
RpVH JU v roce 2018. Zasedání se zúčastnilo všech 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se velmi podrobně zabývala věcnými záměry žádostí o akreditaci studijních 
programů Teologické fakulty JU (9 záměrů) a Ekonomické fakulty JU (1 dodatečný záměr), 
které jí byly předloženy po schválení těchto věcných záměrů ve fakultních orgánech pro 
hodnocení kvality, fakultních vědeckých radách a po vyjádření děkanů ostatních fakult JU, 
kteří věcné záměry posuzovali zejména z hlediska možných duplicit či kvality studijního 
programu. Ke každému z hodnocených věcných záměrů vydala RpVH JU stanovisko, jehož 
součástí jsou také konkrétní doporučení na úpravy stávajících věcných záměrů (v případě 
neschválených věcných záměrů), resp. na úpravy plných akreditačních žádostí (v případě 
schválených věcných záměrů). S těmito stanovisky byli seznámeni děkani dotčených fakult. 

RpVH JU na svém zasedání dále přijala tato usnesení:  

1.  RpVH JU schvaluje předložené návrhy slovního hodnocení zpráv garanta oboru za rok 
2016 za Přírodovědeckou fakultu JU a Zemědělskou fakultu JU.  

2.  RpVH JU schvaluje předložený návrh slovního hodnocení zprávy programů CŽV.  

3.  RpVH JU schvaluje  předložené návrhy slovního hodnocení zpráv o kvalitě souvisejících 
činností za rok 2016 za Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU, Goethe 
centrum JU, Univerzitní nakladatelství EPISTEME a Sportoviště JU, resp. PF JU.  

4.  RpVH JU schvaluje  předložený návrh osnovy Zprávy o vnitřním hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU . 

RpVH JU také vzala na vědomí předložená stanoviska děkanů Ekonomické fakulty JU, 
Filozofické fakulty JU, Fakulty rybářství a ochrany vod JU a Teologické fakulty JU ke slov nímu 
hodnocení zpráv garanta oboru za rok 2016 (pokrývající pětileté období 2012 – 2016). Tím je 
možné hodnocení kvality vzdělávací činnosti za předmětné období považovat na uvedených 
čtyřech fakultách JU za uzavřené.  

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 11. ledna 2018 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju

