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Metodické materiály
Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství
pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu

Usnesení:

Rada NAÚ stanovuje v souladu s § 83c odst. 2 písm. d) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), navržené postupy a metody pro
přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu.

Schváleno na 2. řádném zasedání Rady NAÚ dne 16. února 2017.

Metodika pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu
Akreditaci studijních uděluje NAÚ vysoké škole pro studijní programy pro daný typ, formu,
standardní dobu studia, jazyk a mimo doktorské programy i pro jeho profil.
Písemná žádost musí akreditaci obsahovat
a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program
uskutečňovat,
b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách (dále jen
„zákona“), kterými jsou
a. název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia; v případě
bakalářského nebo magisterského studijního programu také údaj o profilu
studijního programu,
b. profil absolventa studijního programu,
c. charakteristika studijních předmětů,
d. pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě délka praxe
realizované případně i u jiné fyzické nebo právnické osoby,
e. standardní doba studia při průměrné studijní zátěži vyjádřená v akademických
rocích,
f. podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu a
při jeho řádném ukončení podle § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4
zákona včetně obsahu státních zkoušek,
g. udělovaný akademický titul,
h. určení oblasti nebo oblastí vzdělávání, v rámci kterých má být studijní
program uskutečňován, a návaznost na další typy studijních programů v téže
nebo příbuzné oblasti nebo oblastech vzdělávání; v případě kombinovaného
studijního programu také procentně vyjádřený podíl základních tematických
okruhů náležejících do jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce,
c) doklady o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení studijního
programu nejméně na standardní dobu studia, včetně údajů o zohlednění potřeby
zajištění podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání,
d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů o studium a informace o předpokládané uplatnitelnosti
absolventů studijního programu na trhu práce,
e) sebehodnotící zprávu, popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících ze standardů pro akreditace,
f) v případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují
odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, také oznámení, že daný
studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání,
a souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu,
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g) v případě studijního programu zaměřeného na přípravu odborníků v oblasti
bezpečnosti České republiky také oznámení, že daný studijní program je zaměřen na
přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky, a souhlasné stanovisko
Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra.
Pro naplnění výše uvedených podmínek může vysoká škola využít následnou doporučenou
strukturu podkladů:
Žádost o akreditaci
Příloha A – Základní informace o žádosti o akreditaci
Příloha B – Charakteristika studijního programu
Příloha C – Zabezpečení studijního programu
Příloha D – Záměr rozvoje a další údaje ke studijnímu programu
Příloha E – Sebehodnotící zpráva
Příloha F – Souhlasné stanovisko regulačního orgánu
Příloha G – Souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra
Přílohy A až D by měly obsahovat většinu údajů nutných pro posouzení návrhu pro
akreditace. Sebehodnotící zpráva by pak měla popisovat a hodnotit naplnění jednotlivých
požadavků vyplývajících z příslušných standardů. Příloha F je povinnou součástí žádosti
pouze pro studijní programy, jejichž absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání. Příloha G je povinnou součástí žádosti pouze
pro studijní programy zaměřené na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti.
Dále jsou přiloženy podklady umožňující snazší vypracování žádosti:
a) vzory Příloh A až D,
b) metodická pomůcka podávající bližší informace a pokyny k údajům požadovaným
v žádosti o akreditaci studijního programu v Přílohách A až D,
c) osnova sebehodnotící zprávy (jako podklad pro Přílohu E) a její vazba na standardy
pro akreditaci studijních programů,
d) vzory formulářů, které budou použity při posuzování naplnění standardů,
e) metodická pomůcka pro posuzování naplnění standardů, upřesňující kritéria pro
posouzení naplnění jednotlivých požadavků vyplývajících ze standardů pro
akreditace.
Pro udělení akreditace je podmínkou splnění všech náležitostí vyžadovaných zákonem. Z nich
vyplývá, že akreditační úřad akreditaci studijního programu neudělí, jestliže
a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté zákona,
b) studijní program nesplňuje standardy pro akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. b)
zákona daného typu a profilu studijního programu,
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c) studijní program není dostatečně zabezpečen zejména po stránce personální,
finanční a materiální, nebo vysoká škola nemá vytvořeny podmínky pro řádné
zajištění výuky a související tvůrčí činnosti,
d) vysoká škola nemá funkční systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností v souladu s § 77b zákona,
e) studijní program nezískal souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu, jde-li
o studijní program uvedený v § 78 odst. 6 zákona, nebo
f) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci studijního programu
a ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
Struktura a obsah předložené žádosti tedy musí obsahovat všechny potřebné náležitosti
vyžadované zákonem.

V Praze dne 16. února 2017

prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
předseda Národního akreditačního úřadu
pro vysoké školství
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