Seminář k institucionálním
akreditacím

Praha, 5. března 2020

Institucionální akreditace
• Vymezení
• novela zákona o vysokých školách č. 137/2016 Sb.
• účinnost: 1. září 2016

• Standardy pro institucionální akreditaci
• Nařízení vlády č. 274/2016 Sb.
• účinnost: 1. září 2016

• Charakteristika oblastí vzdělávání
• Nařízení vlády č. 275/2016 Sb.
• účinnost: 1. září 2016

Institucionální akreditace
• Struktura hodnoticích komisí
• Statut NAÚ
• účinnost: 22. října 2016

• Osnova žádostí o institucionální akreditace, metodika a hlediska posuzování žádostí
• Metodický materiál NAÚ č. 25/2017 pro přípravu a hodnocení žádosti o institucionální akreditaci
• účinnost: 22. dubna 2017

Žádosti o institucionální akreditaci
V období říjen 2017 až září 2019 podáno 18 žádostí veřejných vysokých škol o institucionální
akreditaci
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Žádosti o institucionální akreditaci
Univerzita Karlova

Podání žádosti Počet OV AV ČR schválení Radou NAÚ
říjen 2017
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březen 2018

Masarykova univerzita

prosinec 2017
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Univerzita Palackého v Olomouci
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Univerzita Pardubice

leden 2018
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Vysoká škola ekonomická v Praze

únor 2018

2
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

březen 2018
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Ostravská univerzita
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Česká zemědělská univerzita v Praze
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Vysoké učení technické v Brně
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7
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

červenec 2018

5

leden 2019

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

srpen 2018

2

únor 2019

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

prosinec 2018

2

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem prosinec 2018

7

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

prosinec 2018

10

duben 2019

13
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září 2019

1
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Západočeská univerzita v Plzni
Akademie múzických umění v Praze
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Žádosti o rozšíření institucionální akreditace

Podání žádosti

Masarykova univerzita

listopad 2018

Vysoké učení technické v Brně

duben 2019

Počet OV
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schválení Radou NAÚ
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Oblast vzdělávání

Počet žádostí

Oblast vzdělávání

Počet žádostí

Ekonomické obory

12

Mediální a komunikační studia

4

Bezpečnostní obory

2

Informatika
Historické vědy
Chemie
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7
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Energetika
Farmacie
Stavebnictví

2
2
2

Učitelství

7

4

Zemědělství

2

Vědy o Zemi

7

Neučitelská pedagogika
Politické vědy
Sociologie
Strojírenství, technologie
a materiály
Elektrotechnika

3

Architektura a urbanismus

1

Filozofie, religionistika a teologie

6

Fyzika

3

Doprava

1

Sociální práce
Tělesná výchova a sport;
kinantropologie

6

Potravinářství

3

Kybernetika

1

6

Právo

3

Lesnictví a dřevařství

1

Zdravotnické obory

6

Psychologie

3

5

Umění

3

5

Vědy o umění a kultuře
Všeobecné lékařství a zubní
lékařství

3

Biologie, ekologie a životní
prostředí
Filologie
Matematika

4

3

Oblast vzdělávání

Těžba a zpracování
nerostných surovin
Veterinární lékařství,
veterinární hygiena
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Posuzování žádostí o institucionální akreditaci

• 18 hodnoticích komisí
• 154 dílčích komisí pro institucionální prostředí a jednotlivé oblasti vzdělávání, návštěvy na
místě
• 708 členů komisí
• 470 hodnotitelů
• více než 420 hodnotitelů se zúčastnilo jednotlivých školení k institucionální akreditaci
• 14 hodnotitelů bylo členem 4 komisí
• 46 hodnotitelů bylo členem 3 komisí

Oprávnění získaná institucionální akreditací
• Samostatně vytvářet a uskutečňovat studijní programy daného typu v udělených oblastech
vzdělávání a jejich kombinacích
• nelze v případě studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci s jinými subjekty než ústavy AV ČR
• v případě studijních programů bezprostředně vedoucích k výkonu regulovaného povolání nutné povolení
uznávacího orgánu

• Zřizovat místa mimořádných profesorů v udělených oblastech vzdělávání
• Pro účely přijímání ke studiu samostatně uznávat předchozí zahraniční vzdělání

Informační povinnost vysokých škol
s institucionální akreditací vůči NAÚ
• Zákon o vysokých školách
• poskytovat zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké
školy a dodatky k těmto zprávám, popřípadě další informace, které si NAÚ vyžádá
(§ 85 písm. d))
• předem informovat NAÚ o změnách prováděných v rámci oprávnění vyplývajících z institucionální
akreditace a o změnách ve výčtu uskutečňovaných studijních programů
(§ 21 odst. 1 písm. h))
• informovat o podstatných změnách, které probíhají na vysoké škole a které mají nebo mohou mít dopad
na uskutečňování akreditovaných činností
(§ 85 písm. c))

Informační povinnost vysokých škol
s institucionální akreditací vůči NAÚ

• Metodický materiál NAÚ č. 77/2018 k informační povinnosti vysokých škol s institucionální
akreditací
• účinnost: 26. dubna 2018
• změna č. 423/2019 a č. 519/2019, účinnost: 1. září 2019
• změna xx/2020, účinnost: březen 2020

Informační povinnost vysokých škol
s institucionální akreditací vůči NAÚ
• Metodický materiál vymezuje zejména
• podstatné změny při výkonu oprávnění vyplývajících z institucionální akreditace
•
•
•
•

schválení studijního programu (včetně určení základních, zasílaných údajů o SP)
zrušení studijního programu
schválení nebo zrušení nápravného opatření vůči studijnímu programu
změny v základních údajích o studijním programu

• podobu a lhůtu pro zasílání informací o podstatných změnách

• Hlediska pro určení základních údajů o studijních programech
snaha o minimální zátěž pro vysoké školy


nutnost informací pro plnění povinnosti NAÚ dbát na řádné uskutečňování akreditovaných činností

Informační povinnost vysokých škol
s institucionální akreditací vůči NAÚ
• Zaslané informace primárně posuzuje zpravodaj Rady NAÚ pro danou oblast (dané oblasti)
vzdělávání
• Návrh pro Radu NAÚ
• vzít na vědomí (bez připomínek, případně s doporučením pro VŠ), nebo
• vyžádat si v případě nejasností od vysoké školy bližší informace (spis studijního programu) či vysvětlení
a následně na základě posouzení zaslaných dalších informací
• vzít na vědomí, nebo
• vyzvat vysokou školu ke zjednání nápravy

Informace o schválených
studijních programech

Výsledek posouzení
vyžádaných dalších informací
15

1850
110

vzato na vědomí bez připomínek
nutnost vyjasnění

95

uplatněny výhrady
po vyjasnění (nebo opravě) bez připomínek

Informační povinnost vysokých škol
s institucionální akreditací vůči NAÚ
Časté nejasnosti v zaslaných informacích o schválených studijních programech:
• zařazení studijního programu do oblasti (oblastí) vzdělávání
• garant studijního programu (publikační činnost, garance více SP, výše prac. úvazku)
• profil absolventa
• schválení studijního programu uznávacím orgánem
• nenavazující magisterský studijní program
• profesní studijní programy – smlouvy, praxe
• specializace v doktorských studijních programech
• místo uskutečňování studijního programu

Děkuji Vám za pozornost.

