Č. j.: OU-75735/90-2020

Zápis ze zasedání Rady pro vnitřní hodnocení
ze dne 14. září 2020
Přítomni: Lata, Jandačka, Drozd, Špunda, Kopecký, Pánek, Malura, Skýpala, Chytil,
Plevová, Sibinský, Petrucijová
Omluveni: Kladiwa, Sikorová, Labischová
Hosté: Papřok, Šumberová, Mlčoch, Fialová, Holeš, Závacká, Tomášková, Zoubková,
Procházka, Juráš
Zahájení zasedání: 15:00
Konec zasedání: 18:30
Jednání vedl: místopředseda RVH doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kontrolní zprávy ke studijním oporám FF OU a PdF OU
2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
3. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie (IT)
4. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Všeobecné
lékařství
5. Úprava podkladů pro externí hodnotitele studijních programů
6. Projednání změn ve studijních programech PdF OU, FSS OU a LF OU
7. Metodický výklad Pravidel kvality v oblasti změn v personálním zabezpečení
8. Informace o novém dodatku ZoVH a metodice ex post
9. Výsledky dotazníku zkušeností studentů a zaměstnanců s on-line výukou
10. Různé
Místopředseda Rady Jandačka na úvod přivítal členy Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské
univerzity. Předseda Lata dorazí v průběhu zasedání. Rada je způsobilá k usnášení.

1. Kontrolní zprávy ke studijním oporám FF OU a PdF OU
Na základě požadavku RVH OU z květnového zasedání se jednání účastní garanti Holeš a
Mlčoch. Přítomna je předsedkyně AS FF OU Fialová. Zpravodaj Kladiwa zaslal svá stanoviska.
Vzhledem k jeho nepřítomnosti byla prezentována Papřokem.
Francouzská filologie (Bc.): Nově bylo připraveno 8 studijních opor, takže je nyní 16 opor, což
představuje přesně 50% kvótu z povinných předmětů. Úroveň opor je většinou velmi dobrá.
Ostravská univerzita / Dvořákova 7 701 03 Ostrava / Česká republika
e-mail: rvh@osu.cz / telefon: +420 597 091 002
www.osu.cz / www.alive.osu.cz

Pouze u Obchodní korespondence 1 a 2 je doporučeno rozšíření, zatím jsou dost jednoduché.
Opora Francouzská literatura a kultura 2 se skrývá pod názvem Francouzská literatura a
kultura 1 (tento název tedy ve výběru opor figuruje dvakrát, nutno opravit). Kontrolní zpráva je
zpravodajem doporučena ke schválení.
Španělská filologie (Bc.): Byla přidána jedna velmi pěkně vypracovaná opora k předmětu Úvod
do studia románských jazyků. Stejně jako v předchozím případě je nyní z 32 povinných
předmětů 16 opatřeno oporami. Úroveň opor byla už při minulé kontrole velmi dobrá, jednalo
se o pestré opory opatřené obrázky, instruktážními videi. Kontrolní zpráva je zpravodajem
doporučena ke schválení.
Proběhla krátká diskuze se zástupci FF OU. Poté Fialová, Mlčoch a Holeš opustili zasedání.
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání: U tohoto programu byly posledně největší
nedostatky, úroveň některých opor byla nedostatečná. Situace se značně zlepšila, opory jsou
nyní vyplněny ve všech částech. Jedná se skutečně o opory, ne jen o překopírované
prezentace, jak tomu bylo v některých případech v minulé verzi. Je doporučeno opravit
překlepy v některých oporách. Kontrolní zpráva je zpravodajem doporučena ke schválení.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování:
Návrh usnesení: RVH OU schvaluje kontrolní zprávy ke studijním oporám bakalářských
studijních programů Francouzská filologie, Španělská filologie a Občanská výchova se
zaměřením na vzdělávání.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 11
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 0
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

2. Projednání žádostí o akreditace studijních programů LF OU
Místopředseda přivítal zástupce LF a vyzval zpravodaje k přednesení závěrů k žádostem o
akreditace studijních programů:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (DSP)
Petrucijová: Z dlouhodobého hlediska zní hodnocení spíše ano, spis ale obsahuje nedostatky.
Jde především o věk (Jirák, Martiník, Macháček), chyby ve studijním plánu, některé formulace
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a nedoplněnou publikační činnost (Macháček, Cvek, Martiník). Otázkou je datum habilitace
Filipa na Slovensku a zda tedy může být považován za docenta v souladu s českou
legislativou. Pozitivně hodím výběr garanta, publikační činnost některých školitelů a
propracovanou personální strategii, která předpokládá v nejbližších letech habilitace a
profesorská řízení u dalších osob zapojených do programu. Program je ke schválení
doporučen s výhradou.
Tomášková: Připomínky hodnotitelů již byly zapracovány a opravený spis byl zaslán v pátek
(tj. 11. 9. 2020). Byly doplněny informace k personálnímu zabezpečení a publikační činnosti.
Filip habilitoval na Slovensku k 15. 6. 2015 (tudíž jeho titul není platný pro ČR), ale VR LF OU
byl schválen jako školitel s doktorským titulem. Další schválení školitelé jsou Jiřík, Mrázková,
Jandačková. Všichni aktivně publikují a předpokládá se brzká habilitace. Macháček (vyšší věk)
již aktivně nepublikuje, ale je významným odborníkem z praxe, stejně jako Martiník. Opraveny
byly také údaje o pracovních smlouvách Maďara a Rožnovského, kteří mají nyní již smlouvy
na dobu neurčitou. Původně spis obsahoval údaj o tom, že se jedná o profesní studijní
program, bylo taktéž opraveno.
Závacká: Uvědomujeme si problematický věk některých zapojených osob. Jde ale o vysoce
ceněné a hodnocené odborníky v dané odborné veřejnosti. Počítáme s tím, že budou muset
být v budoucnu nahrazeni. Je to formulováno i v sebehodnotící zprávě. U všech osob s vyšším
věkem je uveden nástupce.
Jandačka: Vysoký věk může být při akreditaci opravdu problematický. Zejména co se týče
oborové rady, která nemusí být početně tak obsáhlá, jak je nyní navrhováno.
Tomášková opustila zasedání. Lata se připojil k zasedání.
Intenzivní péče (NMgr.):
Chytil: Hodnotitelky Marečková a Klementová doporučují studijní program ke schválení. Za
pracovní skupinu by byla vhodná kratší doba akreditace či akreditace na 10 let s kontrolními
zprávami. A to především z důvodu problematického personálního zabezpečení programu.
Šest akademických pracovníků nemá požadované publikační výstupy za posledních 5 let.
Zoubková: Zastupuji garanta Ševčíka. Publikační aktivita v rámci studijního programu stoupá.
Pokud není uvedena ve spisu, bude se jednat pouze o chybu.
Zoubková opustila zasedání.
Žádosti o prodloužení akreditací bakalářských studijních programů Zdravotnické
záchranářství, Fyzioterapie a Pediatrické ošetřovatelství:
Petrucijová: Pracovní skupina zhodnotila bakalářský studijní program Pediatrické
ošetřovatelství a žádost o prodloužení akreditace je doporučena ke schválení. Větší výhrada
směřuje k věku dvou garantů předmětů. Oba mají ale na výuce malý podíl. Stanovisko
obsahuje drobnější výhrady, které by měly být zapracovány.
Chytil: Pracovní skupina zhodnotila bakalářský studijní program Fyzioterapie a žádost o
prodloužení akreditace je doporučena ke schválení. Výhrady byly pouze marginální.
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Stanovisko obsahuje drobnější výhrady, které by měly být zapracovány. Stejné závěry platí k
bakalářskému studijnímu programu Zdravotnické záchranářství.
Diskuze (diskuze proběhla po odchodu zástupců LF OU po bodu č. 5:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (DSP)
Chytil: U personálního zabezpečení se musíme soustředit nejen na perspektivu vzhledem ke
věku osob, ale také na aktivní publikační činnost. Ve všech spisech by měla být uvedena
perspektiva nástupce starších zaměstnanců. Důležitým prvkem je také to, že jsou ve spisu
uvedeni školitelé s Ph.D., kteří by zde být uvedeni neměli
Drozd: Za lidi by měla hovořit zejména publikační činnost. Ovšem musí být uvedena
perspektiva personálního zabezpečení po celou dobu akreditace programu. Přikláním se
k Chytilovi.
Jandačka: Doplnil bych pohled, proč některé fakulty doplňují stavy školiteli s Ph.D.. Je to proto,
že na některých fakultách se běžně stávalo, že docenti a profesoři nepublikovali, ale
publikovali právě tito lidé s Ph.D. Nástupce bychom ale měli mít.
Kopecký: Myslím, že by profesor s vyšším věkem v tomto spisu měl být pouze na úrovni
školitele, ne jako garant. Také by se mělo zvážit jejich zapojení do oborové rady.
Malura: My se ale aktuálně bavíme o doktorských studiích. V tomto případě bych nepostupoval
tak striktně jako v případě magisterských programů.
Petrucijová: Vzhledem k epidemiologické situaci je tento studijní program důležitý. Měly by ale
být zváženy změny v oborové radě i školitelích.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování
(hlasování proběhlo po odchodu zástupců LF OU po bodu č. 5):
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o akreditaci
doktorského studijního programu Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie v prezenční a
kombinované formě studia, s jazykem výuky českým, do 12. 10. 2020. Je vyžadována úprava
akreditačního spisu dle výstupů pracovní skupiny. RVH OU dává na zvážení změnu struktury
oborové rady (s ohledem na věk a aktivní publikační činnost) a školitelů. RVH OU požaduje
předložení popisu systému schvalování školitelů pouze s Ph.D. na LF OU.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje žádost o akreditaci navazujícího
magisterského studijního programu Intenzivní péče v kombinované formě studia, s jazykem
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výuky českým, na dobu 5 let. Schválení je s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle
výstupů pracovní skupiny.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 10
Počet hlasů záporných: 1
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje žádost o prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Zdravotnické záchranářství v prezenční a kombinované
formě studia, s jazykem výuky českým. Akreditace bude prodloužena na celkovou dobu 10 let
od vydání usnesení. Schválení je s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle výstupů
pracovní skupiny.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje žádost o prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Pediatrické ošetřovatelství v prezenční a kombinované
formě studia, s jazykem výuky českým. Akreditace bude prodloužena na celkovou dobu 10 let
od vydání usnesení. Schválení je s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle výstupů
pracovní skupiny.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje žádost o prodloužení akreditace
bakalářského studijního programu Fyzioterapie v prezenční formě studia, s jazykem výuky
českým. Akreditace bude prodloužena na celkovou dobu 10 let od vydání usnesení. Schválení
je s výhradou nutnosti zapracování připomínek dle výstupů pracovní skupiny.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
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Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

3. Projednání žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu
Fyzioterapie (IT)
Papřok na úvod shrnul minulá projednávání italské verze bakalářského studijního programu
Fyzioterapie s místem realizace v Římě a důvod přerušení projednávání žádosti o udělení
akreditace.
Šumberová: Shrnula výsledky konzultace přípravy tohoto programu na NAÚ: Garantem
studijního programu musí být ze zákona vždy zaměstnanec OU. Dle standardů a pokynů
z NAÚ musí být také všichni akademičtí pracovníci podílející se na studijním programu
akreditovaném v rámci IA zaměstnanci OU. Nesmí se stát, že bude 100 % zaměstnanců na
straně jiné právnické osoby a to ani v případě programové akreditace.
Závacká: LF vyhlásila výběrové řízení a aktuálně řeší po technické stránce, jak se bude v Itálii
tento pracovní výkon vykonávat. Změny by měly být hotovy na začátku října.
Malura: Pokud bude program akreditován, budete studijní program otevírat tento rok?
Závacká: Partnery v Itálii jsme informovali o tom, že pravděpodobně začnou až v lednu nebo
únoru 2021.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování
(hlasování proběhlo po odchodu zástupců LF OU po bodu č. 5):
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU přerušuje projednávání žádosti o akreditaci
bakalářského studijního programu Fyzioterapie v prezenční formě, v italském jazyce do
12. 10. 2020. Je vyžadována úprava žádosti v souladu se standardy.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

4. Aktuální stav žádosti o akreditaci magisterského studijního programu
Všeobecné lékařství

6

Lata požádal Procházku o shrnutí aktuálního stavu práce na úpravě žádosti o akreditaci
magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Podotkl, že akreditace studijního
programu Všeobecné lékařství je zásadní nejen pro LF, ale pro celou univerzitu.
Procházka RVH OU informoval o tom, že LF pokračuje dále v naplňování požadavků NAÚ a
hodnotící komise. Zdůraznil, že sledují také ekonomickou stránku naplňování personálních
požadavků a že jim chybí dokončit asi jen čtyři výběrová řízení z teoretických oborů. Chybějící
habilitování jsou aktuálně řešeni dalšími výběrovými řízeními. Předpokládané ukončení všech
výběrových řízení je 15. 10. 2020. Důraz je zejména na hlavní obory, které byly vytýkány NAÚ
VŠ. Procházka dále vyzdvihl součinnost s FNO při personálním naplňování. Co se týče dalšího
vývoje, tak je rozšířena Rehabilitace díky nově habilitovanému kolegovi, dále výrazně posílila
Klinická mikrobiologie a kontinuálně se provádí další restrukturalizace, například
Kardiologického centra.
Lata poděkoval Procházkovi za zhodnocení situace a upozornil na to, že ředitel FNO Havrlant
souhlasí s tím, aby největší náklady na klinický personál pokryla nemocnice. Lata hostům z LF
vysvětlil, že na minulém zasedání RVH OU padl návrh vytvořit pracovní skupinu, která by LF
pomohla s akreditacemi. Členy pracovní skupiny budou:
- Havrlant (ředitel FNO);
- Procházka (garant programu);
- Lipina (zástupce AS LF OU a klinických oborů);
- Sochorová (předsedkyně AS LF OU);
- Rychlý (studentský zástupce AS LF OU);
- Kopecký (člen RVH OU);
- Hájek (prorektor).
Předběžný termín prvního setkání pracovní skupiny je 23. 9. 2020.
Diskuze:
Kopecký: Předpokládám, že ani vy jste původně nevěděli, jaké mají klíčoví zaměstnanci
úvazky?
Procházka: Nyní už to řešíme tak, abychom splnili to, co chce NAÚ.
Lata poděkoval hostům z LF za účast na zasedání RVH. Procházka a Závacká opustili jednání.

5. Úprava podkladů pro externí hodnotitele studijních programů
Papřok představil úpravy v materiálech pro hodnotitele. Členové RVH OU po diskuzi provedli
další úpravy. Důraz bude do budoucna kladen zejména na doporučení pro další rozvoj. Bylo
doplněno prohlášení, že externí hodnotitel není členem akademické obce fakulty uskutečňující
studijní program. Změna bude provedena také v tabulce s přehledem personálního
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zabezpečení. U doktorských studijních programů bude uváděna informace, zda je osoba
školitel či člen oborové rady.

6. Projednání změn ve studijních programech PdF OU, FSS OU a LF OU
Papřok obeznámil Radu se změnami předmětů v navazujícím magisterském studijním
programu Kinantropologie a bakalářském studijním programu Tělesná výchova a sport.
Nejedná se o změnu, která by podléhala informační povinnosti a není potřeba určovat
zpravodaje. Rada tuto informaci dostává pouze na vědomí.
Radě byla taktéž zpřístupněna kontrolní zpráva doktorských studijních programů Aplikovaná
informatika/Applied informatics, která dnes dorazila z PřF OU. Program spadá do programové
akreditace, není tedy opět nutné určovat zpravodaje. Kontrolní zpráva bude na konci září
odeslána NAÚ VŠ.
Další změnou byla změna garanta v bakalářském studijním programu Zdravotně-sociální
péče. Ke změně dochází z důvodu změny úvazků. Program spadá pod institucionální
akreditaci. Navrženou zpravodajkou je Plevová.
Poslední změnou je výměna členů oborové rady u doktorského studijního programu Veřejné
zdravotnictví (program na dostudování), který spadá pod institucionální akreditaci. Došlo ke
změně více než 1/3 členů oborové rady. Navrženým zpravodajem je Špunda.
Zpravodajové RVH OU předloží na příštím zasedání stanovisko k těmto změnám.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování:
Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU schvaluje zpravodaje navržené pro kontrolu
změn ve studijních programech spadajících pod institucionální akreditaci.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

7. Metodický výklad
zabezpečení

Pravidel

kvality

v oblasti

změn

v personálním

Radě pro vnitřní hodnocení OU byl doručen dotaz PřF OU na výklad ustanovení čl. 17 odst. 1
písm. b) Pravidel hodnocení kvality OU. Dle ustanovení lze dovozovat nutnost hlášení (a
nutnost následného schválení) každé změny garanta základních teoretických předmětů
profilující základu. Vzhledem k možnému zavádějícímu znění tohoto ustanovení se RVH OU
rozhodla přijmout výkladové usnesení.
Na základě výše uvedených informací vyzval místopředseda členy Rady k hlasování:
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Návrh usnesení: Rada pro vnitřní hodnocení OU prohlašuje, že změny ve smyslu čl. 17 odst.
1 písm. b) Pravidel hodnocení kvality OU je nutno hlásit pouze v rozsahu shodném
s metodickými materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
Hlasování:
Počet členů celkem: 15
Počet přítomných: 12
Počet hlasů kladných: 11
Počet hlasů záporných: 0
Zdrželi se: 1
Výsledek: Usnesení bylo přijato.

8. Informace o novém dodatku ZoVH a metodice ex post
Papřok představil koncept dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení Ostravské univerzity a
Metodiky pro hodnocení studijních programů v průběhu platnosti jejich akreditace. Finální
verze dokumentů budou předmětem projednání na dalších zasedáních RVH OU.

9. Výsledky dotazníku zkušeností studentů a zaměstnanců s on-line výukou
Juráš prezentoval výsledky dotazníkového šetření. Dle výsledků šetření se během jarní online
výuky nejvíce využíval zejména TEAMS, SKYPE, Portál OU, E-mail a Moodle, dále pak
PowerPointové prezentace a online přednášky. Z šetření dále vyplynulo, že většina
vyučujících byla schopna se přizpůsobit požadavkům studentů, ale studenti tuto výuku vesměs
vnímali jako náročnější, než normálně. Do budoucna by ji však uvítali jako náhradu běžného
studia. Většina vyučujících vytvořila nové formy materiálů, ale požadavky na studenty zůstaly
víceméně stejné.

10. Různé
Lata upozornil na to, že Jandačka bude muset po svém jmenování děkanem PdF skončit
v RVH OU. Jako nový člen RVH OU je navržen Zahradník a jako nový místopředseda RVH
OU Kopecký.
Předseda všem poděkoval za účast na jednání a uvedl, že další jednání bude 12. 10. 2020.
ROZDĚLOVNÍK:
rektor, předseda RVH OU: prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místopředseda RVH OU: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
předsedkyně AS OU: PhDr. Ilona Plevová, Ph.D.
studentský zástupce v RVH OU za AS OU: Jiří Skýpala, Mgr.
člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
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člen RVH OU za AS OU: doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
člen RVH OU za AS OU: doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: prof. PaeDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
člen RVH OU za VR OU: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Pavel Drozd, Ph.D.
člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.
člen RVH OU za rektora OU: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
člen RVH OU za rektora OU: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Portál OU
Web OU

Zapsala: Adriana Kubisová
Verifikoval: Jan Lata
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Příloha č. 1 - Projednané studijní programy
Fakulta Studijní program

Typ

Forma

Jazyk

LF

Hygiena, preventivní
lékařství
a Ph.D.
epidemiologie

p, k

český

LF

Intenzivní péče

NMgr.

k

český

LF

Zdravotnické
záchranářství

Bc.

p, k

český

LF

Pediatrické
ošetřovatelství

Bc.

p, k

český

Závěr
Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci doktorského studijního
programu Hygiena, preventivní
lékařství
a
epidemiologie
v prezenční a kombinované formě
studia, s jazykem výuky českým,
do 12. 10. 2020. Je vyžadována
úprava akreditačního spisu dle
výstupů pracovní skupiny. RVH
OU dává na zvážení změnu
struktury oborové rady (s ohledem
na věk a aktivní publikační
činnost) a školitelů. RVH OU
požaduje
předložení
popisu
systému schvalování konzultantů
na LF OU.
Rada pro vnitřní hodnocení OU
schvaluje žádost o akreditaci
navazujícího
magisterského
studijního programu Intenzivní
péče
v kombinované
formě
studia, s jazykem výuky českým,
na dobu 5 let. Schválení je s
výhradou nutnosti zapracování
připomínek dle výstupů pracovní
skupiny.
Rada pro vnitřní hodnocení
schvaluje žádost o prodloužení
akreditace
bakalářského
studijního programu Zdravotnické
záchranářství
v prezenční
a
kombinované
formě
studia,
s jazykem
výuky
českým..
Akreditace bude prodloužena na
celkovou dobu 10 let od vydání
usnesení. Schválení je s výhradou
nutnosti zapracování připomínek
dle výstupů pracovní skupiny.
Rada pro vnitřní hodnocení
schvaluje žádost o prodloužení
akreditace
bakalářského
studijního programu Pediatrické
ošetřovatelství v prezenční a
kombinované
formě
studia,
s jazykem
výuky
českým.
Akreditace bude prodloužena na
celkovou dobu 10 let od vydání
usnesení. Schválení je s výhradou
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Kontrolní zpráva

-

-

-

-

nutnosti zapracování připomínek
dle výstupů pracovní skupiny.

LF

LF

FF

FF

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Francouzská filologie

Španělská filologie

Bc.

Bc.

Bc.

Bc.

p

p

p, k

p, k

český

Rada pro vnitřní hodnocení
schvaluje žádost o prodloužení
akreditace
bakalářského
studijního programu Fyzioterapie.
Akreditace bude prodloužena na celkovou dobu 10 let od vydání
usnesení. Schválení je s výhradou
nutnosti zapracování připomínek
dle výstupů pracovní skupiny.

italský

Rada pro vnitřní hodnocení OU
přerušuje projednávání žádosti o
akreditaci bakalářského studijního
programu
Fyzioterapie
v prezenční formě, v italském
jazyce do 12. 10. 2020. Je
vyžadována úprava žádosti v
souladu se standardy.

český

RVH OU schvaluje kontrolní
zprávy ke studijním oporám
bakalářských studijních programů
Francouzská filologie, Španělská
filologie a Občanská výchova se
zaměřením na vzdělávání.

český

RVH OU schvaluje kontrolní
zprávy ke studijním oporám
bakalářských studijních programů
Francouzská filologie, Španělská
filologie a Občanská výchova se
zaměřením na vzdělávání.
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PdF

Občanská výchova se
zaměřením
na Bc.
vzdělávání

p, k

český

RVH OU schvaluje kontrolní
zprávy ke studijním oporám
bakalářských studijních programů
Francouzská filologie, Španělská
filologie a Občanská výchova se
zaměřením na vzdělávání.
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