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OPATŘENÍ REKTORA 

č. 19/2017 

Standardy kvality studijních programů Ostravské univerzity 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Opatření rektora Standardy kvality studijních programů Ostravské univerzity 
(dále jen „Opatření“) vychází z novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o 
standardech pro akreditace ve vysokém školství a nařízení vlády č. 275/2016 
Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 

2. Opatření stanovuje základní požadavky, které jsou závazné při přípravě žádosti 
o akreditaci studijního programu, při hodnocení studijního programu a při 
uskutečňování studijního programu na Ostravské univerzitě (dále jen „OU“).  

3. Studijní programy na OU musí splňovat požadavky standardů pro akreditaci 
studijního programu uvedených v části druhé hlavě první oddílu C kapitolách II 
až IV, v části druhé hlavě první oddílu D a v části druhé hlavě druhé Přílohy k 
nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 
školství. 

 
Článek 2 

Obecné požadavky na studijní programy na OU 

1. Studijní program je z hlediska typu, formy, profilu a oblasti vzdělávání v souladu 
se Strategickým záměrem OU a dalšími strategickými dokumenty OU a 
strategickými dokumenty fakulty či fakult, které studijní program uskutečňují 
nebo hodlají uskutečňovat. 

2. Studijní program má vypracovánu strategii svého rozvoje. 
3. Výstupy z učení studijního programu odpovídají cílům studia, profilu 

absolventa, typu a profilu studijního programu a vycházejí ze soudobého stavu 
poznání v dané oblasti vzdělávání.  

4. Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění 
studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, 
odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce. 

5. Studijní plán/studijní plány studijního programu jsou jasně a logicky 
strukturovány, umožňují dosáhnout cílů studia a profilu absolventa a jsou 
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sestaveny v souladu s opatřením rektora Pravidla pro tvorbu studijních plánů 
studijních programů na OU. 

6. Při vytváření nového studijního programu nedochází k podstatnému 
obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti 
vzdělávání na OU již uskutečňován, s výjimkou situace, kdy dochází 
k přechodu studijních oborů na studijní programy.  

	
Článek 3 

Vzdělávací činnost 

1. Cíle studijního předmětu ve studijním programu, kreditní ohodnocení studijní 
zátěže na studijním předmětu, metody výuky studijního předmětu a způsob 
hodnocení výkonu studentů odpovídají výstupům z učení studijního předmětu 
a aktuálnímu stavu poznání v dané oblasti vzdělávání.  

2. Hodnocení studentů zapsaných na studijním předmětu se uskutečňuje podle 
transparentních, objektivních a předem zveřejněných kritérií. 

3. Studijní literatura a další studijní materiály studijního předmětu odráží aktuální 
stav poznání v mezinárodním kontextu v dané oblasti vzdělávání, odpovídají 
výstupům z učení a je zajištěna jejich dostupnost pro studenty. 
 

Článek 4 
Tvůrčí činnost a spolupráce s praxí 

1. OU uskutečňuje tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání v rozsahu odpovídající 
danému typu a profilu studijního programu. 

2. Studijní program umožňuje s ohledem na svůj profil a typ zapojení studentů do 
tvůrčí činnosti.  

3. V doktorském studijním programu je předpokladem pro veřejnou obhajobu 
disertační práce předložení odborných výstupů tvůrčí činnosti. 

4. Spolupráce s praxí odpovídá profilu a typu studijního programu a je 
uskutečňována zejména formou praktické výuky (např. ve formě exkurze, 
stáže, průběžné či souvislé praxe), zadávání bakalářských, diplomových nebo 
disertačních prací, zadávání rigorózních prací a zapojování odborníků z praxe 
do vzdělávacího procesu. 

5. Na základě zpětné vazby prostřednictvím komunikace s profesními komorami, 
oborovými sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů nebo dalšími odborníky 
z praxe jsou přiměřeně implementovány jejich očekávání a požadavky na 
absolventy studijního programu. 

6. Je-li součástí studia ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce 
i odborná praxe, zabezpečuje OU odborné vedení a další podmínky  
pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.  
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Článek 5 
Internacionalizace 

Studijní program aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci a podporuje 
akademickou a studentskou mobilitu včetně jazykové přípravy studentů. 

 
Článek 6 

Personální zabezpečení studijního programu 

1. Z hlediska kvalifikace, odbornosti, kvality a rozsahu tvůrčí činnosti, věku, délky 
týdenní pracovní doby a zkušeností s působením v zahraničí nebo v praxi 
odpovídá personální zabezpečení studijního programu typu a profilu studijnímu 
programu a umožňuje jeho další kvalitativní rozvoj.  

2. Počet akademických pracovníků a dalších zaměstnanců zabezpečujících 
studijní program odpovídá typu a profilu studijního programu, formě studia, 
metodám výuky a počtu studentů studijního programu. 

3. Studijní program má vypracovanou strategii personálního zajištění a rozvoje 
studijního programu a kvalifikačního růstu akademických pracovníků studijního 
programu na dobu platnosti jeho akreditace. 

4. Akademičtí pracovníci studijního programu rozvíjejí své pedagogické 
kompetence a kompetence v oblasti tvůrčí činnosti.   

 
Článek 7 

Finanční zajištění a materiální a informační podpora studijních programů 
1. Studijní program je dostatečně finančně zabezpečen po celou dobu platnosti 

akreditace.  
2. Prostorové a technické zabezpečení studijního programu zaručuje poskytování 

kvalitního vzdělávání ve studijním programu s ohledem na jeho typ, formu a 
profil a počet studentů. 

3. Informace o studijním programu pro všechny relevantní cílové skupiny jsou 
srozumitelné, veřejně dostupné prostřednictvím webových stránek OU a jsou 
pravidelně aktualizovány. 

4. Stav fondu Univerzitní knihovny OU včetně cizojazyčných zdrojů odpovídá 
vývoji stavu poznání ve studijním programu za minimálně posledních 5 let. 

5. Informace o studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, odpovídající 
vnitřní předpisy zejména z oblasti studia, opatření rektora, opatření děkana a 
poskytované poradenské služby jsou k dispozici v příslušném cizím jazyce.  

 
Článek 8 

Závěrečná ustanovení 
1. Za dodržení požadavků tohoto Opatření odpovídá děkan a garant studijního 

programu. 
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2. Výkladem tohoto Opatření je pověřena Rada pro vnitřní hodnocení OU. 
3. Existují-li na národní úrovni České republiky i další standardy studijních 

programů stanovující požadavky zejména na přípravu na regulovaná povolání, 
je jimi děkan a garant studijního programu taktéž vázán.  

4. Toto Opatření bylo schváleno Radou pro vnitřní hodnocení OU dne 9. října 
2017.  

5. Toto Opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 
	
	
V Ostravě dne 18. 10. 2017 

 

                                                                             

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v.r. 
rektor 

 

Zpracovala: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc., prorektorka pro studium a 
celoživotní vzdělávání 

Rozdělovník: Portál OU 

	


