
 

 

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 19. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 5. listopadu 2019 
 

V úterý dne 5. listopadu 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v budově Filozofické 
fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí 19. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň sedmým 
zasedáním RpVH JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 19 z 21 členů, čímž byla RpVH JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 19. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) Bc. 
studijního programu Laboratorní diagnostika a NMgr. studijního programu Specializace 
v ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty JU. Uvedené návrhy byly předloženy v rámci 
platné institucionální akreditace pro OV Zdravotnické obory. RpVH JU uvedené plné 
akreditační žádosti schválila a Zdravotně sociální fakultě JU udělila oprávnění uskutečňovat 
uvedené studijní programy po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tj. do 16. 
listopadu 2028. Předložení kontrolní zprávy není u žádného z uvedených studijních programů 
Zdravotně sociální fakulty JU vyžadováno.   

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) NMgr. studijního programu 
Etika v sociální práci Teologické fakulty JU, který byl předložen  v rámci platné institucionální 
akreditace pro OV Sociální práce. RpVH JU uvedenou plnou akreditační žádost vrátila 
Teologické fakultě JU k doplnění.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými návrhy na změnu garanta dobíhajícího NMgr. 
studijního oboru Učitelství náboženství a etiky Teologické fakulty JU, garantů celkem 19 
dobíhajících studijních oborů Přírodovědecké fakulty JU (Bc. obory Matematika pro 
vzdělávání; Aplikovaná matematika; Biologická chemie; Biological Chemistry; Biologie; 
Biomedicínská laboratorní technika; Biofyzika; Péče o životní prostředí; Fyzika; Fyzika pro 
vzdělávání; Aplikovaná informatika; Bioinformatics; Měřicí a výpočetní technika a NMgr. 
obory Učitelství matematiky pro střední školy; Biologická chemie; Biological Chemistry; 
Biofyzika; Učitelství fyziky pro střední školy; Fyzikální měření a modelování) a 3 garantů 
dobíhajících studijních oborů Pedagogické fakulty JU (Bc. obory Matematika se zaměřením 
na vzdělávání; Informační technologie a e-learning a NMgr. obor Učitelství matematiky pro 
2. stupeň základních škol). Předložené návrhy Teologické a Přírodovědecké fakulty JU na 
změnu garantů studijních oborů RpVH JU schválila, v případě Pedagogické fakulty byly 
schváleny návrhy na změnu garantů bakalářských studijních programů. Projednávání návrhu 
na změnu garanta navazujícího magisterského programu Pedagogické fakulty JU bylo 
odloženo. 

RpVH dále vzala na vědomí předložené přehledy tzv. ostatních změn ve studijních 
programech za AR 2018/2019, který byly jednotlivými fakultami JU vypracovány v souladu 
s § 25 odst. 2 Pravidel systému zajišťování kvality (…).  

RpVH JU byla dále informována o doručení upozornění z Ministerstva práce a sociálních věcí 
na povinnost získání stanoviska uznávacího orgánu u programů zaměřených na vzdělávání 
sociálních pracovníků. 

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. Přehled akreditovaných studijních programů JU, včetně programů nově 
akreditovaných v rámci programové i institucionální akreditace, je uveden na webových 
stránkách JU.  
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V Českých Budějovicích dne 8. listopadu 2019 
 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
 
Schválil: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 
 


