STANDARDY STUDIJNÍCH
MASARYKOVY UNIVERZITY

PROGRAMŮ

Standardy kvality studijních programů Masarykovy univerzity (dále jen Standardy) jsou souborem
kritérií, podle kterých se na Masarykově univerzitě hodnotí uskutečňované a nově navrhované studijní
programy. Standardy jsou koncipovány tak, aby umožňovaly ověřit soulad studijního programu se
zákonnými požadavky a zároveň napomáhaly k průběžnému zlepšování a rozvoji studijního programu,
a to se zřetelem k jeho jedinečnosti a specifičnosti. Standardy jsou odvozeny z klíčových evropských,
národních a institucionálních dokumentů, s nimiž jsou v souladu:
Požadavky plynoucí ze zákona o vysokých školách a nařízení vlády o standardech pro akreditace ve
vysokém školství, které stanovují především minimální standard, který každý studijní program musí
naplnit, aby mohl být akreditován,
dlouhodobá strategie a cíle Masarykovy univerzity v oblasti studijních programů1,
Evropské standardy pro zajišťování kvality v oblasti vysokého školství2 (dále jen ESG).

1

Dlouhodobý záměr MU (http://www.muni.cz/media/docs/1110/Dlouhodoby_zamer_MU_2016_2020.pdf)
ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)
(http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf)
2

1. Design studijního programu
1.1. Studijní program má jasně a srozumitelně vymezené náležitosti v charakteristice programu
a je v souladu se strategickým záměrem univerzity. (ESG 1.2)
Studijní program je z hlediska typu, formy a případného profilu v souladu s posláním
a strategickým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy (dále jen „strategický záměr vysoké
školy“) a ostatními strategickými dokumenty vysoké školy.
Studijní program má vymezeno rámcové uplatnění absolventů studijního programu
a typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat.
Standardní doba studia odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia
a profilu absolventa studijního programu.
Institutions should have processes for the design and approval of their programmes.
The programmes should be designed so that they meet the objectives set for them,
including the intended learning outcomes. The qualification resulting from a
programme should be clearly specified and communicated, and refer to the correct
level of the national qualifications framework for higher education and, consequently,
to the Framework for Qualifications of the European Higher Education Area.

1.2. Výstupy z učení studijního programu jsou v souladu s jeho typem a zaměřením a vycházejí
ze soudobého vývoje v dané oblasti vzdělávání.
Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti, které si absolventi
studijního programu osvojují, jsou v souladu s daným typem a případným profilem
studijního programu.
Obsah studia v magisterském studijním programu vychází ze soudobého stavu
vědeckého poznání a tvůrčí činnosti v dané oblasti vzdělávání.
Obsah studia v bakalářském studijním programu vychází z aplikace soudobých
poznatků a metod tvůrčí činnosti v dané oblasti vzdělávání.
Obsah studia v doktorském studijním programu vychází ze soudobého stavu
vědeckého poznání nebo umělecké tvorby v dané oblasti vzdělávání, odpovídá cílům
studia a umožňuje dosažení stanoveného profilu absolventa studijního programu.
Obsah studia ve studijním programu odpovídá cílům studia a umožňuje dosažení
stanoveného profilu absolventa studijního programu.
Výstupy z učení odpovídají úrovni vymezené pro daný typ studijního programu
Kvalifikačním rámcem pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA
Qualifications Framework)
1.3. Studijní program má jasně strukturovaný studijní plán nebo plány, které umožňují
dosáhnout plánovaných výstupů z učení a vytvářejí tak logický celek.
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.
Vysoká škola má nastavena funkční pravidla a podmínky pro vytváření studijních

plánů, včetně vymezení případné praktické výuky realizované případně i u jiné fyzické
nebo právnické osoby a délky této praktické výuky, přičemž:
a)

studijní plán akademicky zaměřeného bakalářského nebo magisterského
studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání
teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí
činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností,

b)

studijní plán profesně zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního
programu je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména zvládnutí
praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložené získáním
nezbytných teoretických znalostí,

c)

studijní plán doktorského studijního programu je sestaven tak, aby umožňoval
studentům získání znalostí a dovedností potřebných pro vědeckou nebo
uměleckou činnost.

Studijní program má nastavenu a zdůvodněnu strukturu studijních předmětů, jejich
rozsah a charakteristiku.
Součástí obsahu studia v bakalářském studijním programu jsou základní teoretické
disciplíny.
Obsah státní rigorózní zkoušky a témata rigorózních prací souvisejí s magisterským
studijním programem podle § 78 odst. 10 zákona o vysokých školách, který vysoká
škola uskutečňuje, nebo o jehož akreditaci žádá, nebo s doktorským studijním
programem téhož, blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření s příslušným
magisterským studijním programem podle § 78 odst. 10 zákona o vysokých školách,
který vysoká škola uskutečňuje, a vycházejí ze soudobého stavu vědeckého poznání
a tvůrčí činnosti v daném oboru.
Povinné odborné studijní předměty doktorského studijního programu nejsou obsahově
shodné s povinnými studijními předměty bakalářského nebo magisterského studijního
programu; v případě povinných odborných studijních předmětů doktorského
studijního programu z oblasti umění nejsou obsahově shodné s povinnými studijními
předměty odpovídajícího bakalářského nebo magisterského studijního programu.
Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části
studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na
mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými
v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
Vysoká škola prokáže, že navrhovaný způsob uskutečňování studijního programu
v distanční a kombinované formě studia je funkční.
Bakalářské a magisterské studijní programy v kombinované formě studia jsou
navrženy tak, aby obsahovaly alespoň 80 hodin přímé výuky za semestr, s výjimkou
posledního semestru studia, věnovaného především zpracování kvalifikační práce.
Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá studijnímu programu, formě studia,
případnému profilu studijního programu a metodám výuky.
Vytvoření vzdělávacích příležitostí, například ve formě speciálních kurzů, s cílem
vyrovnání rozdílů ve vstupních znalostech různorodé populace studentů.
Zvyšování požadavků na využívání cizích jazyků v rámci výuky i při samostudiu.
Postupné zavádění povinnosti druhého cizího jazyka v navazujících magisterských
programech.
Zařazování odborných předmětů v cizích jazycích jako povinné součásti
nefilologických studijních programů vyučovaných v českém jazyce.

Příprava špičkových interdisciplinárních kurzů tvořících nabídku volitelných modulů
pro akademické bakalářské studijní programy.

2. Výuka a učení
2.1.

Cíle, studijní zátěž, metody a hodnocení výuky studijního předmětu odpovídají jeho
výstupům z učení.
Obsah vyučovaných studijních předmětů, metody výuky, zajištění praktické výuky,
způsob hodnocení, obsah státních zkoušek, témata a zaměření kvalifikačních prací
jsou v souladu s plánovanými výsledky učení a profilem absolventa v daném
studijním programu a vytvářejí logický celek. Na státní rigorózní zkoušky a témata
rigorózních prací absolventů magisterských studijních programů, kteří získali
akademický titul „magistr“, se tento požadavek vztahuje přiměřeně.
Při uskutečňování studijního programu se využívají moderní výukové metody
odpovídající výsledkům učení studijního programu a přístupy podporující aktivní roli
studentů v procesu výuky.
Témata disertačních prací odpovídají vědeckému nebo uměleckému zaměření vysoké
školy.
Kreditové ohodnocení odpovídá studijní zátěži.
Zavádění nových forem a metod vzdělávání s ohledem na různorodé cílové skupiny
a odpovídajícím zásadám Universal Design for Learning

2.2.

Studenti mají přístup k výukovým materiálům, elektronickým zdrojům a další literatuře
s ohledem na formu studijního programu a metody výuky.
Skladba studijní literatury a dále skladba výukových zdrojů a souborů informací, které
nahradí studentovi přímou výuku (dále jen „studijní opora“), které jsou uvedeny
v požadavcích studijních předmětů profilujícího základu, odráží aktuální stav poznání.
Studentům je zajištěna dostupnost studijní literatury a studijních opor, které jsou
uváděny v požadavcích studijních předmětů profilujícího základu.
Studenti mají dostatečný přístup k odborné literatuře a dalším informačním zdrojům
odpovídajícím danému typu studijního programu a v případě bakalářského nebo
magisterského studijního programu i profilu studijního programu.
Studijní předměty uskutečňované v distanční formě studia jsou zajištěny studijními
oporami. Pro každý takový studijní předmět jsou specifikovány studijní opory, výuka
s využitím výpočetní techniky a internetu, způsob kontaktu s vyučujícím, včetně
systému konzultací a zajištění možnosti komunikace mezi studenty navzájem.
Revize používaných e-learningových systémů a nástrojů s cílem definice
podporovaného prostředí, rozvoje komunikačních nástrojů a dalších pokročilých
funkcí za účelem vyšší interaktivity výuky a se zohledněním zásad Universal Design
for Learning.
Zavádění technologických inovací
videonahrávky, on-line vzdělávání).

2.3.

a interaktivních

prvků

do výuky

(např.

Studijní program umožňuje s ohledem na typ a profil zapojení studentů do řešení vědeckých
projektů, grantů a další tvůrčí činnosti.
Vysoká škola umožňuje studentům účastnit se vědecké nebo umělecké činnosti vysoké

školy.
Vytvoření nabídky vzdělávacích a tvůrčích možností pro individuální rozvoj
talentovaných a vysoce motivovaných studentů (včetně možností zapojení
do výzkumných projektů).
Podpora podnikavosti a podnikání studentů různými formami vzdělávání a nabídkou
tvůrčích činností.
2.4.

Studijní program se uskutečňuje ve spolupráci s praxí v rozsahu daném jeho typem a
profilem.
Obsah profesně zaměřeného bakalářského studijního programu zohledňuje specifika
spojená s potřebou spolupráce s praxí.
Studijní plán profesně zaměřeného bakalářského studijního programu je koncipován
tak, aby obsahoval praxi studentů v rozsahu alespoň 12 týdnů.
Studijní plán profesně zaměřeného magisterského studijního programu je koncipován
tak, aby obsahoval praktickou výuku studentů v rozsahu alespoň 6 týdnů.
Studijní plán profesně zaměřeného magisterského studijního programu, který podle §
46 odst. 2 věty druhé zákona o vysokých školách nenavazuje na bakalářský studijní
program, je koncipován tak, aby obsahoval praktickou výuku studentů v rozsahu
alespoň 18 týdnů.
Posilování praktických forem výuky realizací stáží studentů u potenciálních
zaměstnavatelů, hostováním zástupců z praxe ve výuce, formou projektově
orientované výuky apod.

2.5.

Hodnocení studentů probíhá vždy dle transparentních, objektivních a předem známých
kritérií.
Vysoká škola má zveřejněna kritéria, která odpovídají cílům studia a umožňují
objektivní hodnocení a podle kterých jsou studenti hodnoceni. Hodnocení umožňuje
studentům zlepšovat se během studia.
Vysoká škola má zveřejněna pravidla vymezující požadavky na státní rigorózní
zkoušky a na rigorózní práce a upravující organizační postupy při přípravě na státní
rigorózní zkoušky a na obhajoby rigorózních prací.
Předpokladem pro veřejnou obhajobu disertační práce je předložení odborných
výstupů tvůrčí činnosti.
Ze zadání disertačních prací vyplývá, že jejich vypracování bude vyžadovat
samostatnou tvůrčí činnost studenta.

2.6.

Studenti v průběhu studia dostávají zpětnou vazbu, která jim umožňuje se zlepšovat
a dosahovat tak plánovaných výstupů z učení.
Zavádění technologických inovací a interaktivních prvků do výuky (např.
videonahrávky, on-line vzdělávání).

Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages
students to take an active role in creating the learning process, and that the assessment
of students reflects this approach.
2.7.

Kvalitní studijní podpora je studentům dostupná bez ohledu na případné sociální nebo
zdravotní znevýhodnění.
Podpora rovného přístupu uchazečů ke vzdělávání a následného průchodu studiem
bez ohledu na jejich znevýhodnění.
Podpora sociální a jazykové adaptace zájemců o studium se sociálním, zdravotním či
jiným znevýhodněním vhodnou nabídkou služeb a servisu.
Zajišťování cíleného poradenství na úrovni studijních programů pro studenty
ohrožené neúspěšným ukončením studia.
Institutions should have appropriate funding for learning and teaching activities and
ensure that adequate and readily accessible learning resources and student support are
provided.

3. Personální zabezpečení
3.1.

Personální zajištění odpovídá typu a profilu studijního programu.
Vysoká škola má v dostatečné míře vymezeny pravomoci a odpovědnost garanta
studijního programu tak, aby byla zajištěna kvalita studijního programu.
Je zajištěna garance studijního programu akademickým pracovníkem splňujícím
podmínky stanovené v § 44 odst. 6 zákona o vysokých školách, s dostatečnou
odbornou kvalifikací v daném studijním programu nebo ve studijním programu
blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření. Garant je akademickým
pracovníkem příslušné vysoké školy.
Studijní program je zabezpečen akademickými pracovníky, popřípadě i dalšími
odborníky s příslušnou kvalifikací pro zajištění jednotlivých studijních předmětů.
Celková struktura akademických pracovníků zabezpečujících studijní program
odpovídá z hlediska kvalifikace, věku, délky týdenní pracovní doby a zkušeností s
působením v zahraničí nebo v praxi struktuře studijního plánu, cílům a případnému
profilu studijního programu, přičemž:
a)

v případě akademicky zaměřeného bakalářského nebo magisterského
studijního programu akademičtí pracovníci vykonávají tvůrčí činnost, jež
odpovídá tomuto nebo příbuznému studijnímu programu,

b)

v případě profesně zaměřeného bakalářského nebo magisterského
studijního programu je přiměřeně zajištěno zastoupení odborníků
z praxe, kteří se podílejí na výuce,

c)

v případě doktorského studijního programu akademičtí pracovníci
vykonávají tvůrčí činnost, jež odpovídá tomuto nebo příbuznému
studijnímu programu.

Počet akademických pracovníků zabezpečujících studijní program, o jehož akreditaci
je žádáno, odpovídá typu studijního programu, oblasti nebo oblastem vzdělávání,
v rámci které nebo v rámci kterých má být studijní program uskutečňován, formě
studia, metodám výuky, předpokládanému počtu studentů a případnému profilu
studijního programu; žádá-li vysoká škola o rozšíření nebo prodloužení platnosti
akreditace studijního programu, je počet akademických pracovníků zabezpečujících
studijní program dále přiměřený i skutečnému počtu studentů.

Výuka, která probíhá mimo sídlo vysoké školy, s výjimkou odborných praxí je
zabezpečena obdobně kvalifikovanými pracovníky jako v sídle vysoké školy.
Akademický pracovník může být na vysokých školách:
a)

garantem nejvýše jednoho studijního programu,

b)

garantem nejvýše jednoho bakalářského studijního programu a jednoho
magisterského studijního programu téhož, blízkého nebo příbuzného
obsahového zaměření,

c)

garantem nejvýše jednoho magisterského studijního programu a jednoho
doktorského studijního programu téhož, blízkého nebo příbuzného
obsahového zaměření, nebo

d)

garantem v oblasti umění nejvýše jednoho bakalářského studijního
programu, jednoho magisterského studijního programu a jednoho
doktorského studijního programu téhož, blízkého nebo příbuzného
obsahového zaměření,

uskutečňovaných v českém jazyce a v případě studijního programu téhož
obsahového zaměření v českém a cizím jazyce.
Garant studijního programu působí na vysoké škole jako akademický pracovník na
základě pracovního nebo služebního poměru nebo poměrů s celkovou týdenní
pracovní dobou odpovídající stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku
práce. V případě, že jde o studijní program uskutečňovaný na součásti vysoké školy,
platí též, že garant studijního programu působí na této součásti jako akademický
pracovník na základě pracovního nebo služebního poměru podle věty první s týdenní
pracovní dobou odpovídající alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby podle
§ 79 zákoníku práce.
Případné další pracovní nebo služební poměry garanta studijního programu, na
základě kterých působí jako akademický pracovník na téže nebo jiných vysokých
školách nebo na zahraniční vysoké škole nebo tuzemské právnické osobě podle § 93a
zákona o vysokých školách, nezakládají povinnost výkonu práce nebo přítomnosti na
pracovišti v celkovém rozsahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní
doby podle § 79 zákoníku práce.
Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu studijního programu mají
garanty, kteří se významně podílejí na jejich výuce, například vedením přednášek.
Studijní program je dostatečně personálně zabezpečen i z hlediska doby platnosti jeho
akreditace a perspektivy jeho rozvoje, a to zejména se zřetelem na: #PŘEDMĚT
a)

délku týdenní pracovní doby garantů základních teoretických studijních
předmětů profilujícího základu studijního programu,

b)

dobu, na kterou je pracovní poměr těchto zaměstnanců k dané vysoké škole
sjednán nebo na kterou je jeho sjednání zajištěno.

V případě, že součet týdenní pracovní doby akademického pracovníka ze všech
uzavřených pracovních nebo služebních poměrů na činnost akademického pracovníka
na téže nebo jiné vysoké škole přesáhne 1,5 násobek stanovené týdenní pracovní doby
podle § 79 zákoníku práce, nebude tento akademický pracovník brán v úvahu při
posuzování personálního zabezpečení studijního programu na žádné vysoké škole.
Případné pracovní nebo služební poměry akademického pracovníka sjednané na dobu
nejvýše jednoho roku s rozsahem týdenní pracovní doby nepřesahující 0,2 násobek
stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 zákoníku práce se při posuzování
požadavků na délku týdenní pracovní doby akademického pracovníka nezohledňují.
V případě studijních programů zdravotnického zaměření se požadavky na délku

týdenní pracovní doby akademických pracovníků považují za splněné i tehdy, jestliže
lze těmito požadavky stanovenou délku pracovní doby dosáhnout tím, že se k délce
týdenní pracovní doby akademického pracovníka na vysoké škole přičte týdenní
pracovní doba této osoby daná jejím pracovním poměrem k fakultní nemocnici nebo
k jinému zdravotnickému zařízení, se kterým má vysoká škola uzavřenu smlouvu o
spolupráci při zajištění klinické a praktické výuky nebo výzkumné a vývojové
činnosti.
U odborníků z praxe je uvedeno jejich působení v oboru za posledních 5 let.
Nejde-li o studijní program v oblasti umění, mají vyučující zajišťující jeho
uskutečňování vysokoškolské vzdělání získané absolvováním alespoň magisterského
studijního programu nebo jeho ekvivalent získaný na zahraniční vysoké škole.
Garantem bakalářského studijního programu je akademický pracovník, který byl
jmenován profesorem nebo jmenován docentem anebo má vědeckou hodnost
„kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“) nebo vzdělání získané absolvováním doktorského
studijního programu (dále jen „vědecká hodnost“).
Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu bakalářského studijního
programu jsou garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem
nebo docentem anebo akademickými pracovníky s vědeckou hodností; studijní
předměty profilujícího základu studijních programů z oblasti umění mohou být též
garantovány akademickými pracovníky s odpovídající uměleckou erudicí. Garanti
těchto studijních předmětů se podílejí na jejich výuce.
Garant akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu má odbornou
kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo
studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních
pěti letech vykonával vědeckou nebo uměleckou činnost, jež odpovídá oblasti nebo
oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být bakalářský studijní
program uskutečňován.
Garant profesně zaměřeného bakalářského studijního programu má odbornou
kvalifikaci vztahující se k danému bakalářskému studijnímu programu nebo ke
studijnímu programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření a v posledních
pěti letech vykonával tvůrčí činnost, jež odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání,
v rámci které nebo v rámci kterých má být bakalářský studijní program uskutečňován,
anebo během této doby působil ve věcně odpovídající odborné praxi.
Personální zajištění profesně zaměřeného bakalářského studijního programu zahrnuje
taktéž dostatečné zapojení odborníků z praxe.
Garantem magisterského studijního programu je akademický pracovník, který byl
jmenován profesorem nebo jmenován docentem v oboru, který odpovídá dané oblasti
nebo oblastem vzdělávání v rámci které nebo v rámci kterých má být daný
magisterský studijní program uskutečňován, a který v daném oboru v posledních pěti
letech vykonával vědeckou nebo uměleckou činnost.
Studijní předměty profilujícího základu magisterského studijního programu jsou
garantovány akademickými pracovníky s vědeckou hodností; studijní předměty
profilujícího základu studijních programů z oblasti umění mohou být též garantovány
akademickými pracovníky s odpovídající uměleckou erudicí. Garanti těchto studijních
předmětů se dostatečně podílejí na jejich výuce.
Základní teoretické studijní předměty profilujícího základu magisterského studijního
programu jsou garantovány akademickými pracovníky jmenovanými profesorem
nebo jmenovanými docentem v oboru, který odpovídá oblasti nebo oblastem
vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být daný magisterský studijní
program uskutečňován nebo v oboru příbuzném; základní teoretické studijní předměty

profilujícího základu studijních programů z oblasti umění mohou být též garantovány
akademickými pracovníky s odpovídající uměleckou erudicí. Garanti těchto studijních
předmětů se dostatečně podílejí na jejich výuce.
Garantem doktorského studijního programu je akademický pracovník, který byl
jmenován profesorem nebo jmenován docentem v oboru, který odpovídá danému
studijním programu nebo programu blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření,
a který v daném oboru v posledních pěti letech vykonával vědeckou nebo uměleckou
činnost.
Školiteli studentů doktorského studijního programu mohou být pouze docenti a
profesoři a popřípadě další odborníci s vědeckou hodností schválení příslušnou
vědeckou nebo uměleckou radou; školiteli studentů doktorských studijních programů
z oblasti umění mohou být též odborníci s odpovídající uměleckou erudicí.
Členy oborové rady doktorského studijního programu mohou být pouze ti, kteří
v posledních 5 letech vykonávali tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti nebo oblastem
vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být uskutečňován doktorský
studijní program.
Oborovou radu doktorského studijního programu tvoří jak akademičtí pracovníci a
popřípadě další odborníci, kteří na dané vysoké škole působí na základě pracovního
poměru nebo pracovních poměrů nebo služebních poměrů s celkovým součtem
týdenní pracovní doby odpovídajícím alespoň polovině stanovené týdenní pracovní
doby podle § 79 zákoníku práce, tak i odborníci mimo danou vysokou školu.

3.2.

Akademickým pracovníkům jsou poskytovány příležitosti a dostatečný prostor pro rozvoj
jejich pedagogických a výzkumných kompetencí.
Vysoká škola má vypracovánu účinnou strategii personálního rozvoje akademických
pracovníků a existují motivační nástroje k tomuto rozvoji.
Institutions should assure themselves of the competence of their teachers. They should
apply fair and transparent processes for the recruitment and development of the staff.

4. Tvůrčí činnost
4.1. Vysoká škola uskutečňuje vědeckou činnost v dané oblasti vzdělávání s ohledem na typ
a profil uskutečňovaného studijního programu.
U studijního programu vysoká škola prokáže:
a)

v případě akademicky zaměřeného bakalářského nebo magisterského
studijního programu souvislost a propojení s tvůrčí činností vysoké školy,

b)

v případě profesně zaměřeného bakalářského nebo magisterského studijního
programu spolupráci v daném studijním programu s praxí,

c)

v případě doktorského studijního programu souvislost a propojení
s vědeckou nebo uměleckou činností vysoké školy.

Vysoká škola uskutečňuje tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti nebo oblastem
vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být studijní program příslušného
typu uskutečňován, a hodnotí její výstupy s ohledem na případný profil studijního
programu.
Vysoká škola uskutečňuje vědeckou nebo uměleckou činnost, která odpovídá oblasti
nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých má být bakalářský
studijní program uskutečňován.
Vysoká škola uskutečňuje vědeckou nebo uměleckou činnost, která odpovídá oblasti
nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých studijní program je
nebo má být uskutečňován, a která odpovídá typu studijního programu.
Vysoká škola uskutečňuje vědeckou nebo uměleckou činnost s mezinárodním
rozměrem, která odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, ve které nebo ve kterých
má být studijní program uskutečňován.
Vysoká škola je řešitelem vědeckých nebo uměleckých projektů v České republice
nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k oblasti nebo oblastem vzdělávání, v
rámci které nebo v rámci kterých studijní program je nebo má být uskutečňován.
Vysoká škola je nebo v posledních třech letech byla řešitelem vědeckých nebo
uměleckých projektů anebo projektů aplikovaného nebo smluvního výzkumu v České
republice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k oblasti nebo oblastem
vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých studijní program je nebo má být
uskutečňován.
Vysoká škola uskutečňuje vědeckou nebo uměleckou činnost s mezinárodním
rozměrem, která odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v
rámci kterých je nebo má být doktorský studijní program uskutečňován, a která
odpovídá typu studijního programu.
Vysoká škola nebo její součást je dlouhodobě řešitelem vědeckých nebo uměleckých
projektů v České republice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k oblasti nebo
oblastem vzdělávání, do které nebo do kterých patří studijní program, o jehož
akreditaci jde.

5. Internacionalizace
5.1. Studijní program rozvíjí mezinárodní spolupráci, která umožňuje akademickou
i studentskou mobilitu.
Vysokou školou je zohledněn mezinárodní rozměr studijního programu,
s přihlédnutím k typu a případnému profilu studijního programu.

Rozšiřování nabídky příležitostí pro oboustrannou mezinárodní mobilitu studentů
i zaměstnanců.
Využívání potenciálu hostujících zahraničních akademických pracovníků aktivním
zapojením do výuky.
Zajišťování odpovídajících možností zahraničních studijních pobytů ve vazbě na
zaměření studijních programů, a to s cílem maximalizovat míru uznávání absolvované
části studia v zahraničí.
Uskutečňování části předmětů ve studijnímu plánu v cizím jazyce.

6. Podpůrné procesy
6.1. Studijní program je dostatečně materiálně i finančně zabezpečen pro uskutečňování
kvalitního vzdělávání.
Vysoká škola má zhodnoceny předpokládané finanční náklady na uskutečňování
studijního programu, zejména náklady na přístrojové vybavení a jeho provoz, náklady
na materiální a technické vybavení a jeho modernizaci, osobní náklady, náklady
dalšího vzdělávání akademických pracovníků a výdaje na inovace, a má zajištěny
odpovídající zdroje na pokrytí těchto nákladů.
Vysoká škola má zajištěnu infrastrukturu pro výuku ve studijním programu, zejména
odpovídající materiální a technické zabezpečení, dostatečné a provozuschopné
výukové a studijní prostory, vybavení učeben a laboratoří pomůckami a laboratorním
a výukovým zařízením, které odpovídá danému typu studijního programu a v případě
bakalářského nebo magisterského studijního programu i profilu studijního programu,
a počtu studentů.
Materiální a technické zabezpečení studijního programu uskutečňovaného mimo sídlo
vysoké školy musí být srovnatelné se zabezpečením zajištěným při uskutečňování
studijního programu v sídle vysoké školy. Je-li mimo sídlo vysoké školy
uskutečňovaná pouze praktická výuka, musí materiální a technické zabezpečení
odpovídat potřebám této výuky.

6.2. Informace o studijním programu jsou srozumitelné, aktuální a veřejně přístupné
Revize a zpřesnění údajů o studijních programech (vč. údajů v Informačním systému
MU) a jejich zveřejňování ve srozumitelné podobě pro uchazeč. #DZ MU
Institutions should publish information about their activities, including programmes,
which is clear, accurate, objective, up-to date and readily accessible.
6.3. Studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce poskytuje informace o studiu a podpůrné
činnosti související se studiem také v příslušném jazyce.
Studijní opory pro studium v cizím jazyce jsou zpracovány v příslušném cizím jazyce.
Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici
překlad příslušných vnitřních předpisů do příslušného cizího jazyka.
Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia ve studijním programu
uskutečňovaném v cizím jazyce jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v
příslušném cizím jazyce na internetových stránkách vysoké školy.
Ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce jsou zajištěny informace

a komunikace o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním
programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem
v příslušném cizím jazyce.
Kvalifikační práce ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce jsou
vypracovávány v cizím jazyce, ve kterém je studijní program uskutečňován.
Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále v anglickém nebo
českém jazyce.
Je-li součástí studia ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce i odborná
praxe, zabezpečuje vysoká škola odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování
této praxe v příslušném cizím jazyce.
Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek,
seminářů a dalších forem výuky ve studijním programu uskutečňovaném v cizím
jazyce, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.
Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším,
zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní
program.
6.4. Studijní program pravidelně analyzuje a vyhodnocuje klíčové informace pro jeho
uskutečňování a pracuje se zpětnou vazbou od relevantních aktérů.
Vyhodnocuje zájem o jednotlivé studijní programy a sledování studijní neúspěšnosti
na úrovni studijních programů s cílem formování strategií pro přijímací řízení.
Aktivní spolupráce se studenty zapojenými do zajišťování kvality vzdělávání
s cílem získávání zpětné vazby a rozšiřování informací směrem ke studentské obci.
Institutions should ensure that they collect, analyse and use relevant information for
the effective management of their programmes and other activities.

