
 
 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 24. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 2. června 2020 
 

V úterý dne 2. června 2020 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v  budově Filozofické fakulty 
a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí 24. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo zároveň čtvrtým 
zasedáním RpVH JU v roce 2020. Zasedání se zúčastnilo 18 z 21 členů, čímž byla RpVH  JU 
usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 24. zasedání zabývala návrhy (plnými akreditačními žádostmi) NMgr. 
studijního programu Překladatelství: specializace Překladatelství anglického jazyka – 
překladatelství italského jazyka (rozšíření akreditace o novou specializaci) a NMgr. studijního 
programu Románská filologie: specializace Italská filologie (rozšíření akreditace o  novou 
specializaci) Filozofické fakulty JU. Uvedené návrhy byly předloženy v rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Filologie. RpVH JU předložené plné akreditační žádosti 
schválila a udělila Filozofické fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedené studijní programy, 
resp. specializace po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028. 
Předložení kontrolní zprávy není ani u jednoho z  uvedených studijních programů, resp. 
specializací požadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Cestovní ruch Ekonomické fakulty JU. Uvedený návrh byl předložen v rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Ekonomické obory. RpVH JU předloženou plnou akreditační 
žádost schválila a udělila Ekonomické fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedený studijní 
program po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028. Předložení 
kontrolní zprávy požadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí) Bc. studijního programu 
Zemědělství Zemědělské fakulty JU. Uvedený návrh byl předložen v rámci platné 
institucionální akreditace pro OV Zemědělství. RpVH JU předloženou plnou akreditační 
žádost schválila a udělila Zemědělské fakultě JU oprávnění uskutečňovat uvedený studijní 
program po celou dobu platnosti institucionální akreditace, tedy do 16. 11. 2028. Předložení 
kontrolní zprávy požadováno.  

RpVH JU se dále zabývala návrhem (plnou akreditační žádostí předkládanou NAÚ)  Ph.D. 
studijního programu Obecná produkce rostlinná Zemědělské fakulty JU v rámci OV 
Zemědělství. RpVH JU uvedenou plnou akreditační žádost schválila . Tato žádost tak může být 
předložena k posouzení na NAÚ.  

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci NMgr. 
studijního programu Management regionálního rozvoje Ekonomické fakulty JU, který spadá 
z 85 % do OV Ekonomické obory a z  15 % do OV Biologie, ekologie a životní prostředí . RpVH 
JU předložený věcný záměr neschválila.  

RpVH JU se dále zabývala předloženými věcnými záměry žádostí o akreditaci Ph.D. studijního 
programu Ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty JU  v rámci OV Zdravotnické obory a 
Ph.D. studijního programu Sociální práce Zdravotně sociální fakulty JU v  rámci OV Sociální 
práce. RpVH JU oba předložené věcné záměry schvál ila, a to bez výhrad.  

RpVH JU se dále zabývala předloženým věcným záměrem žádosti o akreditaci NMgr. 
studijního programu Master of Artificial Intelligence and Data Science (MAID) 
Přírodovědecké fakulty JU v  rámci OV Informatika. RpVH JU rozhodla o odložení projednávání 
předloženého věcného záměru.  



 

 

RpVH JU dále vzala na vědomí informaci o postupu prací na plánovaných změnách v  nastavení 
systému zajišťování a hodnocení kvality JU a plánovaném hodnocení Dodatků 
k sebehodnotícím zprávám studijních programů (oborů) za rok 2019.  

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.  

 
 
V Českých Budějovicích dne 8. června 2020 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválil: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat
http://www.jcu.cz/uchazec-o-studium/co-u-nas-studovat

