
 
 

   

 

 

 

Zpráva pro veřejnost z 43. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  

které se konalo dne 8. listopadu 2022 
 

V úterý dne 8. listopadu 2022 se uskutečnilo v pořadí 43. zasedání Rady pro vnitřní 
hodnocení Jihočeské univerzity v  Českých Budějovicích (dále jen „RpVH JU“), které bylo 
zároveň sedmým zasedáním RpVH JU v roce 2022. Zasedání se uskutečnilo online v rámci MS 
Teams. Zasedání se zúčastnilo celkem 20 z 21 členů, čímž byla RpVH JU usnášeníschopná.  

RpVH JU se na svém 43. zasedání zabývala návrhem na změnu garanta (a současně předsedy 
oborové rady) Ph.D. studijních programů Rybářství / Fishery Fakulty rybářství a ochrany vod 
JU. Uvedené studijní programy byly schváleny NAÚ v  rámci tzv. programové akreditace pro 
OV Zemědělství. RpVH JU návrh na změnu garanta obou uvedených studijních programů 
Fakulty rybářství a ochrany vod JU schválila. 

RpVH JU se rovněž zabývala návrhem na změnu garanta (a současně předsedy oborové rady) 
dobíhajících Ph.D. studijních oborů Rybářství / Fishery v rámci studijních programů 
Zootechnika / Zootechnics Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Vzhledem k  tomu, že nově 
akreditované studijní programy (viz předchozí bod) i dobíhající programy / obory mají 
identickou oborovou radu i garanta, byly předložené návrhy totožné. RpVH JU návrhy na 
změnu garanta obou uvedených dobíhajících studijních programů / oborů Fakulty rybářství a 
ochrany vod JU schválila. 

RpVH JU byla dále informována o dalším postupu ve věci návrhu Bc. studijního programu 
Sociální pedagogika Pedagogické fakulty JU, o vybraných bodech programu příštího zasedání 
RpVH JU, které se uskuteční v úterý dne 6. prosince 2022, a o povinnosti předkládat od 
1. ledna 2023 všechny akreditační návrhy na nových, resp. aktualizovaných formulářích.  

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 9. listopadu 2022 
 
Zapsal: Tomáš Klimpera 
Schválili: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

https://www.jcu.cz/cz/univerzita/organy/rada-pro-vnitrni-hodnoceni-ju
https://www.jcu.cz/cz/studium/studijni-programy
https://www.jcu.cz/cz/studium/studijni-programy

