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č.j.: UKRUK/265034/2019-6 

 

 

USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  

Z JEDNÁNÍ 26. SRPNA 2019 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

2. RVH UK schválila zápis z jednání 16. června 2019. 

3. RVH UK schválila zápis z jednání 15. července 2019. 

4. RVH UK přijala usnesení ohledně následujících studijních programů: 

 

Fakulta Název SP Typ SP Forma Usnesení RVH* 

FF Anglický jazyk NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení přerušuje 
projednávání návrhu studijního programu 
s tím, že fakulta bude požádána o úpravu 
návrhu. 

FF Anglofonní literatury a kultury NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení přerušuje 
projednávání návrhu studijního programu 
s tím, že fakulta bude požádána o úpravu 
návrhu. 

FF Egypt a Přední východ ve starověku Bc P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na nápravné 
opatření.  

FF Historie – evropská studia Bc P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let.  

FF Italianistika Bc P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let. 

FF Jihovýchodoevropská studia NMgr P 
Rada pro vnitřní hodnocení přerušuje 
projednávání návrhu studijního programu. 

FF Portugalistika Bc P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let.  

FF Ruský jazyk a literatura NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na kontrolní 
zprávy. 

FSV History and Area Studies Bc P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let.  

FSV Media and Area studies NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na kontrolní 
zprávu 

FSV Social Sciences Bc P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let. 
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FSV Strategická komunikace NMgr P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 5 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

KTF Katolická teologie Mgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na nápravné 
opatření kontrolní zprávu. 

PF Právo a právní věda Mgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na dvě kontrolní 
zprávy. 

PřF Aplikovaná geologie NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na kontrolní 
zprávu. 

PřF 
Genetika, molekulární biologie a 
virologie 

NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let s požadavkem na kontrolní 
zprávu. 

PřF Parasitology and Infection Biology        NMgr P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK přerušuje 
projednávání návrhu studijního programu. 

PřF Teoretická a evoluční biologie NMgr P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program 
na 10 let.  

 
* Veškeré podrobnější informace ohledně usnesení RVH budou sděleny jednotlivým fakultám. 

 

 

5. RVH UK přijala usnesení k následujícímu nápravnému opatřením: 

 

Fakulta Název SP Typ SP Forma Usnesení RVH 

FSV Mediální studia NMgr D 

Nápravné opatření provedené FSV UK 
ve studijním programu vyhovělo 
požadavkům Rady pro vnitřní 
hodnocení. 

 

 

6. RVH UK přijala usnesení k následující kontrolní zprávě: 

 

Fakulta Název SP Typ SP Forma Usnesení RVH 

PedF 

SP: Specializace v pedagogice                                       
SO: Francouzský jazyk se 
zaměřením na vzdělávání, SO: 
Učitelství VVP – francouzský jazyk 
pro 2. st. ZŠ a SŠ 

Bc + 
NMgr 

P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK bere 
kontrolní zprávu na vědomí.  

 

 

 

 


