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č.j.: UKRUK/20321/2020-2 

 

 

USNESENÍ RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ  

Z JEDNÁNÍ 22. LEDNA 2020 

 

 

1. RVH UK schválila program zasedání. 

2. RVH UK schválila zápis z jednání 23. října 2019. 

3. RVH UK schválila zápis z jednání 27. listopadu 2019. 

4. RVH UK přijala usnesení ohledně následujících studijních programů: 

 

Fakulta Název SP Typ SP Forma Usnesení RVH* 

FF Estetika NMgr P 

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

FF Francouzská filologie Bc P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let. 

FF Francouzská filologie NMgr P 

Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program na 
10 let. 

FF Hispanistika Bc P 

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

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

FF Hudební věda Bc P 

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

FF Hudební věda NMgr P 

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

FF Politické teorie NMgr P 
Rada pro vnitřní hodnocení UK uděluje 
oprávnění uskutečňovat studijní program na 
5 let s požadavkem na kontrolní zprávu. 

FF Politologie Bc P 

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

* Veškeré podrobnější informace ohledně usnesení RVH budou sděleny jednotlivým fakultám. 
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5. RVH UK projednala změnu garantů u následujících studijních programů:  

 

Fakulta Název SP Typ SP Kód SP Závěr RVH 

FF Učitelství historie pro SŠ NMgr N0114A300060 
RVH UK má ke změně garanta 
výhrady, které budou jednány 

s fakultou. 

FF Historie - evropská studia Bc B0222A12A1112 
RVH UK nemá ke změně garanta 

výhrady. 

FTVS Kondiční trenér Bc 
B1014A280006 
B1014A280007 

RVH UK nemá ke změně garanta 
výhrady. 

 

 

6. RVH UK projednala koncept zprávy o vnitřním hodnocení UK 2019 a pro její 

zpracování zvolila variantu 1. 

 

Varianta 1: zpráva o vnitřním hodnocení = vlastní hodnoticí zpráva pro mezinárodní 

hodnocení (2019) doplněná pouze o SWOT analýzu, doporučení hodnotitelů IEP a dvě 

přílohy  

  

 

 

 

 

 


