ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ DNE 22. 3. 2017

Přítomní členové RVH:
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
Eva Fürstová
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Lukáš Kostínek

doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
doc. MUDr. Alena Stoklasová, CSc.
Mgr. Bc. Tereza Svobodová
doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
doc. MUDr. Felix Votava Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Mgr. Michal Zima

Omluvení členové RVH:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

prof. ThDr. Martin Prudký
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

Přítomní hosté
Mgr. Vojtěch Tomášek (RUK – OKA)
Kamila Klabalová (RUK – OKA)
Mgr. Martin Maňásek (RUK)

Jiří Kučera (RUK – OKA)
RNDr. Věra Šťastná (RUK – OAS)
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1. Schválení programu zasedání
•
•

Prof. Wildová zahájila zasedání a seznámila Radu s programem zasedání
Usnesení: RVH schválila program zasedání. (20-0-0)

2. Schválení zápisu z jednání RVH dne 15. 2. 2017
•

Usnesení: RVH schválila zápis ze svého zasedání dne 15. 2. 2017. (20-0-0)

3. Návrh opatření rektora: Standardy studijních programů UK
•
•
•

prof. Wildová informovala o tom, že návrh standardů byl od posledního zasedání RVH
předložen Kolegiu rektora a pak také Rozšířenému kolegiu rektora.
Mgr. Tomášek seznámil Radu se změnami, které byly do tohoto návrhu opatření
rektora zaneseny.
Usnesení: RVH vzala na vědomí návrh OR „Standardy studijních programů UK“ a
vyjádřila souhlas se zněním návrhu. (20-0-0)

4. Koncepce tvorby studijních programů na UK (Doporučené postupy NAÚ pro
přípravu studijních programů)
•
•
•

•

Prof. Wildová seznámila Radu s materiálem NAÚ.
Prof. Wildová upozornila na to, že v dohledné době bude muset dojít opět k úpravě
Studijního a zkušebního řádu UK.
Diskuse se týkala především toho, zda bude současným studentům umožněno, aby
mohli dostudovat ve studijním plánu, ve kterém své studium započali. Řešení, které
by toto umožňovalo, zatím není, ale RUK se pokouší takové řešení najít.
o V této věci se také diskutovalo o zjednodušeném přijímacím řízení, které se
zatím jeví jako jediná možnost, jak vyřešit přestup stávajících studentů do
nových studijních programů.
Usnesení: RVH vzala předložený materiál: „Koncepce tvorby studijních programů na
UK“ na vědomí a případné náměty a komentáře členové RVH zašlou RUK do
10. 4. 2017. (22-0-0)

5. Údaje o studijních programech pro vnitřní schvalování SP v rámci institucionální
akreditace
•
•
•

Bylo navrženo, aby formuláře pro vnitřní schvalování SP RVH vycházely v maximální
možné míře z formulářů, které bude využívat pro akreditaci SP NAÚ.
Dále Rada diskutovala, jaké údaje bude vyžadovat pro vnitřní schvalování SP v rámci
institucionální akreditace.
Usnesení: RVH vzala na vědomí materiál: „Údaje o studijních programech pro
vnitřní schvalování SP v rámci institucionální akreditace“ a schválila některé dílčí
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struktury formulářů. Případné náměty a komentáře členové RVH zašlou RUK do
10. 4. 2017.“

6. Různé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Wildová informovala o tom, že Lukáš Kostínek byl Kolegiem rektora navržen na
pozici tajemníka RVH a ujme se funkce v dubnu.
Prof. Wildová informovala o tom, že jsou již zprovozněny internetové stránky Rady.
Prof. Wildová informovala o tom, jak se ve fakultních Vědeckých radách a
Akademických senátech schvaloval materiál o oblastech vzdělávání.
Dr. Šťastná informovala o tom, jaké metodiky v dohledné době NAÚ zveřejní.
Dr. Šťastná informovala o tzv. „kulatém stole“, který se bude konat 10. 4. 2017 od
10:00 v Malé aule Karolina a bude věnován přípravě žádostí o institucionální
akreditaci.
Dr. Šťastná informovala také o tom, že probíhá revize vnitřních předpisů fakult, která
by měla také zahrnout vymezení působnosti, pravomoci a odpovědnosti orgánů a
vedoucích zaměstnanců i s přihlédnutím k otázkám zajišťování kvality.
Prof. Wildová dodala, že bude uveřejněn seznam koordinátorů pro institucionální
akreditaci a hodnocení kvality.
Dr. Šťastná informovala o nadcházející návštěvě mezinárodních hodnotitelů na
fakultách (2LF, FSV, PedF, MFF).
Mgr. Tomášek informoval o druhém tzv. „kulatém stolu“, který se bude konat
26. 4. 2017.
Další zasedání Rady pro vnitřní hodnocení se bude konat 26. 4. 2017 v 14:00.
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