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Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení 27. 4. 2022 

 

 

1. Schválení programu zasedání: RVH schvaluje program zasedání 27. 4. 2022. 

2. Schválení zápisu z jednání rady 30. března 2022: RVH schvaluje zápis z jednání 

rady dne 30. 3. 2022. 

3. Schvalování studijních programů 

 Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (PedF, nMgr, ID studia 

3845): RVH UK uděluje oprávnění uskutečňovat studijní program na 10 let 

s tím, že fakulta v květnu 2025 předloží kontrolní zprávu, která shrne 

zkušenosti s upraveným a relativně náročným studijním programem, s 

proměnami personálního zajištěním výuky (je připravena věková obměna 

části vyučujících); u některých studijních opor je třeba zlepšit podobu 

zadávaných kontrolních úkolů. 

 

4. Schvalování kontrolních zpráv a nápravných opatření 

 Politologie (FSV, nMgr, 3876): RVH bere kontrolní zprávu na vědomí. 

 Politologie a mezinárodní vztahy (FSV, Bc, 3873): RVH bere kontrolní 

zprávu na vědomí. 

 Politologie a veřejná politika (FSV, Bc, 3874): RVH bere kontrolní zprávu na 

vědomí. 

 Obecné otázky matematiky a informatiky (MFF, PhD, 3962): RVH bere 

zprávu na vědomí s doporučením pro výměnu garanta při příležitosti 

podání žádosti o prodloužení udělení oprávnění uskutečňovat studijní 

program. 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=218560&cislo_spisu2=2022&doc_id=1003380739


 

 
 

  Matematika se zaměřením na vzdělávání (MFF, Bc, 213): RVH bere zprávu 

na vědomí s doporučením dále podporovat graduace a věkovou strukturu 

pracovníků v programu a dále usilovat o externí projekty a granty. 

 Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (MFF, Bc, 214): RVH 

bere kontrolní zprávu na vědomí. 

 

5. Projednání změn garantů  

 Kinantropologie (FTVS, PhD, 1381): RVH projednala změnu garanta bez 

připomínek. 

 Ekonomie a ekonometrie/ Economics and Econometrics (FSV, PhD, 159): 

RVH schvaluje změnu garanta s doporučením na zohlednění budoucího 

personálního zajištění po celou dobu udělení oprávnění uskutečňovat 

studijní program. 

 

6. Předložení novely Opatření rektora č. 13/2019 Standardy studijních programů 

Univerzity Karlovy a  Opatření rektora č. 14/2019 Návrh studijního programu v 

rámci institucionální akreditace 

 RVH vyjadřuje souhlas s návrhem novely OR 13/2019 Standardy studijních 

programů Univerzity Karlovy a postupuje jej dále Kolegiu rektorky. 

 Rada vyjadřuje souhlas s návrhem novely OR 14/2019 Návrh studijního 

programu v rámci institucionální akreditace  a postupuje jej dále Kolegiu 

rektorky. 

7. Hodnocení studijních programů: 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Náboženství a základy 

společenských věd se zaměřením na vzdělávání (HTF), za jejíž součást 

považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v komentáři 

garanta/děkana. 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Andragogika a 

management vzdělávání (PedF), za jejíž součást považuje i poznámky a 

revize dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 



 

 
 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Aplikovaná etika (KTF), 

za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v 

komentáři garanta/děkana. 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Elektronická kultura a 

sémiotika (FHS), za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze 

strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Italianistika (FF), za jejíž 

součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty v 

komentáři garanta/děkana. 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Komunitní krizová a 

pastorační práce – diakonika (ETF), za jejíž součást považuje i poznámky a 

revize dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Politologie a 

mezinárodní vztahy (FSV), za jejíž součást považuje i poznámky a revize 

dodané ze strany fakulty v komentáři garanta/děkana. 

 RVH schvaluje závěrečnou zprávu o hodnocení SP Právo a právní věda 

(PF), za jejíž součást považuje i poznámky a revize dodané ze strany fakulty 

v komentáři garanta/děkana. 

8. Různé 

 


