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USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  

ZE DNE 28. 3. 2018 

 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

2. RVH UK schválila zápis ze zasedání Rady dne 14. 2. 2018. 

3. RVH UK schválila zápis z hlasování per rollam o konzultantech. 

4. RVH UK schválila zápis z hlasování per rollam o harmonogramu předkládání návrhů SP. 

5. RVH UK zřídí pracovní skupinu, která bude posuzovat farmaceutické studijní programy. 

Mezi členy této pracovní skupiny budou také členové lékařského panelu Rady.  

 

6. RVH UK se usnesla, že rektor může Radě předložit návrh studijního programu vedoucího 

k výkonu regulované profese, aniž by byly k dispozici připomínky a stanovisko 

uznávacího orgánu.  

7. RVH UK se usnesla, že čl. 22 odst. 2 Opatření rektora 32/2017 lze v návaznosti na 

specifika studijního plánu daného studijního programu posuzovat ve výjimečných 

případech také tak, že rozsah kontaktní výuky může být v průměru 80 hodin v rámci 

celého studia. Současně však nesmí být rozsah kontaktní výuky za semestr v žádném 

semestru menší než 60 hodin s výjimkou posledního semestru studia.  

8. RHV UK se usnesla, že v návrzích studijních programů s kombinovanou formou studia 

musí být doloženy studijní opory přinejmenším u předmětů doporučených pro 1. ročník 

studia. Lhůtou pro doplnění studijních opor pro všechny předměty uskutečňované zcela 

nebo částečně distanční formou studia v tomto studijním programu je zápis studentů do 

prvního ročníku studia. Dostupnost a kvalita studijních opor bude předmětem 

následného hodnocení studijních programů.  

9. RVH UK se usnesla, že Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací bude po schválení 

Rektorem postupovat Radě k posouzení i takové návrhy studijních programů, u nichž ze 

specifických důvodů nelze zcela dodržet požadavky OR 32/2017 týkající se garantů 

studijních předmětů s tím, že Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací na takové 

případy upozorní v posuzovacím formuláři. Případné neschválení návrhu studijního 

programu na základě nedostatečného personálního zajištění je předmětem usnesení 

Rady. 

10. RVH UK vyžaduje, aby spolu s návrhem doktorského studijního programu, jehož jazykem 

výuky je čeština, byl předložen rovněž návrh tohoto studijní program uskutečňovaného 

v cizím jazyce. Pouze ve výjimečných a odborně zdůvodněných případech mohou fakulty 

předložit návrh doktorského studijního programu pouze pro uskutečňování v českém 

jazyce. 

 

 


