Č. j. 900/20/00049
PID 0389219
V Praze dne 1. 6. 2020

METODICKÝ POKYN PROREKTORKY
PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY
Č. 2/2020,
Evidence informací o studijních programech AMU

Článek 1. Úvodní ustanovení
1. Tento metodický pokyn je určen zaměstnancům AMU, jejichž pracovní náplň souvisí
s evidencí informací o studijních programech (dále jen “SP”) v KOS. Jde zejména o tyto
pozice a role v systému KOS, přičemž následující seznam může být upraven dle
zvyklostí a praxe jednotlivých fakult:
pracovník/pracovnice Počítačového centra AMU (role “správce aplikace”),
referent/ka zajišťování kvality rektorátu (role “správce akreditací”),
metodik/metodička kvality fakult (role “správce studijních plánů”),
referent/ka studijních oddělení (role “správce studijních plánů”),
referent/ka kateder (role “referent katedry” pro přípravu studijních plánů
zajišťovaných katedrou).
2. Metodický pokyn pracuje primárně s terminologií a strukturou bakalářských
a magisterských studijních programů; evidence doktorských studijních programů
probíhá podle tohoto pokynu přiměřeně s ohledem na jejich specifika a charakteristiky
akreditační dokumentace.
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Článek 2. Udělení akreditace studijnímu programu
Je-li akreditační spis SP předkládán Radě pro vnitřní hodnocení AMU (dále RVH) v rámci
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání Umění, je schválením RVH uděleno
oprávnění uskutečňovat studijní program. V usnesení RVH je uveden název SP, typ,
profil a forma SP, jméno garanta SP, jazyk výuky, standardní doba studia, název
oprávněné fakulty, případně názvy fakult, popřípadě subjektů, ve spolupráci se kterými je
společný SP uskutečňován, a datum, do něhož je akreditace udělena. Informaci
o udělení akreditace předává AMU Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství
(dále “NAÚ”) formou hlášení (viz též níže, čl. 6).
Pokud se jedná o kombinovaný SP, tzn. zasahující do několika oblastí vzdělávání,
akreditaci uděluje i nadále NAÚ. Proti rozhodnutí lze dle § 83c odst. 4 zákona
o vysokých školách podat odvolání k Přezkumné komisi NAÚ, a to do 15 dnů ode dne
jeho oznámení. V případě, že Rada NAÚ požaduje předložení kontrolní zprávy, je třeba ji
předložit nejdéle do termínu uvedeného v závěrech zasedání.
Rozhodnutí RVH o udělení akreditace vydává na základě zápisu z jednání RVH rektor
AMU z titulu funkce předsedy RVH ve dvou originálech a oba opatří svým podpisem;
jeden originál je uchován na rektorátu AMU, druhý je předán děkanovi příslušné fakulty.
Rozhodnutí o udělení akreditace je v elektronické podobě evidováno v KOS u daného SP,
v kartě Detail. V této kartě jsou evidovány veškeré další dokumenty týkající se akreditace
SP, zejména požadavek na předložení kontrolní zprávy či na uskutečnění vnitřního
hodnocení.
Děkan fakulty neprodleně v návaznosti na udělení akreditace SP jmenuje garanta SP
v souladu se schváleným akreditačním spisem. Jmenovací dekret do funkce garanta SP
vyhotovuje metodik kvality fakulty či sekretariát děkana. (Vzory jmenovacích dekretů
garantů)
Kód SP uděluje MŠMT na základě informací poskytnutých NAÚ. Kód je ze strany MŠMT
zanesen do číselníků, vč. Registru VŠ a uskutečňovaných SP, a odeslán AMU. Kód nese
informaci o základních charakteristikách SP a skládá se z těchto položek:
- typ SP (B, M, N, P),
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- kód 3. úrovně mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED-F 2013 (např. 0215),
- profil SP (A, P; pro doktorský SP - D),
- převládající oblast vzdělávání (01-37),
- pořadí SP (se stejnými údaji v předchozích položkách).
Kód SP může vypadat následovně: B0314A250001.
Pokud má studijní program specializaci, vytváří interní kód pracovník rektorátu s rolí
“správce akreditací”.
Článek 3. Princip evidence informací o SP v KOS
1. SP zakládá na základě schváleného věcného záměru do KOS rektorát AMU, konkrétně
pracovník oddělení zajišťování kvality (“správce akreditací”).
2. Pokud je akreditační spis připravován mimo KOS, je povinností garanta SP ve spolupráci
s metodikem kvality fakulty zajistit, aby veškeré informace o SP byly v systému KOS
bezprostředně po udělení akreditace aktualizovány.
Tabulka 1. Evidence informací o SP v kartách KOS
Položka KOS
Aktivita
Karta Detail
Před udělením akreditace vložení
základních údajů o SP
Po udělení akreditace vložení
podkladů:
● rozhodnutí o akreditaci
NAÚ/RVH (pdf)
● akreditační spis (pdf)
● povinnost doložit kontrolní
zprávu či provést vnitřní
hodnocení + termín (pdf)
● kód - výpis z Registru SP
MŠMT (pdf)
● vyplněný formulář informační
povinnosti NAÚ při akreditaci
SP udělené v rámci IA
(“hlášenka”; pdf)
Karta Popis programu
Vložení odpovídajících částí
akreditačního spisu (resp. jejich
úprava při reakreditaci):
formuláře B-I, B-IIa, B-IIb, část
formuláře D

Studijní plány, součásti SZZ a
jejich obsah

Vložení studijních plánů a popisu
SSZ pro BcA a MgA programy,
vložení studijních plánů pro
Ph.D. programy:
formuláře B-I a B-II

Sylaby předmětů

Charakteristika studijních
předmětů dle SZŘ AMU (a v
návaznosti na něj dle KOS):
formuláře B-III

Zodpovědnost za provedení
Rektorát (ve spolupráci s
fakultou, např. anglický název
SP navrhuje garant).

Fakultní metodik kvality a/nebo
katedra garantující program v
době přípravy programu;
po udělení akreditace a
kontrole textů jsou tato pole
uzamčena rektorátem pro další
úpravy.
V období přípravy akreditací
vkládá garantující katedra
a/nebo fakultní metodik kvality.
V období po udělení akreditace
provádí změny pověřený
pracovník s rolí “správce
studijních plánů” podle pravidel
fakulty.
Katedra, resp. vyučující (garant)
předmětu
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Článek 4. Popis SP
1. Popis SP se v rámci akreditačního spisu dělí na následující části; jeho struktura vychází
z metodiky NAÚ pro přípravu SP:
a. Obsahová část B - cíle studia, profil absolventa a výsledky učení, popis
přijímacího řízení a státních závěrečných/doktorských zkoušek, popis
jednotlivých předmětů.
b. Personální zabezpečení C - plný životopis garanta, přehled ostatních pedagogů
a jejich pedagogických, uměleckých, výzkumných a dalších odborných činností.
c. Prostorové, materiální a finanční zabezpečení D - pouze při akreditaci
prostřednictvím NAÚ, tedy u SP zařazeného do jiné oblasti vzdělávání než umění
či u SP kombinujícího více oblastí vzdělávání.
d. Sebehodnotící zpráva E - pouze při akreditaci prostřednictvím NAÚ; v rámci
Institucionální akreditace je příloha E nahrazena souborem dokumentů
zahrnujících zprávu z posledního vnitřního hodnocení SP a po něm následujících
každoročních sebehodnocení SP.
2. V polích KOS figurují plné texty odpovídajících polí akreditačního spisu, resp. jeho částí
B I, BII a B III (sylaby předmětů v KOS, viz čl. 5 ); tyto texty se zpět do podoby
akreditačního spisu generují exportem přímo do formátu MS Word.
a. Pokud SP obsahuje specializace, jsou jejich specifika popsána v souhrnných
textech pro celý SP (karta Popis programu);
b. Pokud se SP realizuje v prezenční a kombinované formě, jsou jejich specifika
popsána v souhrnných textech pro celý studijní program (karta Popis programu);
u studijních předmětů uskutečňovaných v kombinované formě je jasně popsán
rozsah přímé výuky i rozsah a povaha samostatné práce.
c. V polích odpovídajících popisu přijímacího řízení jsou uvedeny texty v takové
míře obecnosti/konkrétnosti, která zaručí jejich dlouhodobou platnost,
i s ohledem na to, že konkrétní podmínky přijímacích řízení jsou každoročně
schvalovány akademickými senáty příslušných fakult a zveřejňovány na
webových stránkách fakult (na úřední desce, s případným odkazem na webové
stránky příslušné katedry).
d. Nastavení státních závěrečných zkoušek je dané v akreditačním spisu a jeho
změny jsou předmětem hlášení podstatných změn dle Akreditačního řádu AMU.
e. Položky karty Popis programu Cíle studia ve studijním programu, Profil
absolventa a Podmínky pro přijetí jsou překládány do angličtiny péčí rektorátu. U
programů uskutečňovaných v jiném než českém jazyce se pole určená pro texty
v češtině vyplňují v jazyce, v němž je program akreditován; u programů
akreditovaných v anglickém jazyce tedy figuruje anglický text v obou paralelních
polích u každé položky.
f. Po vložení textů, resp. po udělení akreditace studijnímu programu, jsou pole
karty Popis programu pro úpravu uzamčena pracovníkem oddělení kvality
rektorátu (“správce akreditací”).
3. Části C, D, případně E akreditačního spisu je nutné připravovat částečně či úplně mimo
KOS, a to následujícím způsobem:
a. v případě akreditace SP v rámci institucionální akreditace
i. část C akreditačního spisu je automatizovaně generována primárně ve
formě sestav ze systémů školy či dalších databází; jde o pedagogickou
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činnost (KOS - výuka a garantování předmětů), tvůrčí uměleckou činnost
(RUV), tvůrčí výzkumnou činnost (RIV pedagogů zajišťujících SP), úvazky
(VEMA); tyto údaje katedra dále manuálně či s částečným využitím
dalších systémů školy (např. VERSO - informace o řešených grantech
pracoviště či jednotlivých pedagogů) doplní tak, aby byly co nejúplnější
a nejaktuálnější; součástí akreditačního spisu je vždy úplný odborný
životopis garanta studijního programu, jehož struktura a obsah odpovídá
formuláři CI metodiky NAÚ.
ii. část D akreditačního spisu definovaná metodikou NAÚ není vyžadována;
pole Předpokládaná uplatnitelnost absolventů se vyplňuje na kartě Popis
programu a jde o povinný údaj.
iii. část E akreditačního spisu definovaná metodikou NAÚ není vyžadována,
místo ní jsou v souladu s Akreditačním řádem AMU přikládána
sebehodnocení a závěrečná zpráva z posledního vnitřního hodnocení
studijního programu či pracoviště.
b. V případě akreditace SP mimo institucionální akreditaci jsou části C, D a E
akreditačního spisu odevzdávány na platných formulářích dle metodiky NAÚ.
Tabulka 2: Pole obsažená v KOS na kartě Popis programu dle akreditačního spisu (v systému KOS je k
dispozici metodika vyplňování)
Název pole česky

Název pole anglicky
Programme summary (short PR text for the

Perex (krátký PR text pro webové stránky) website)
není součástí akreditačního spisu!

Not included in the accreditation application!

Cíle studia ve studijním programu

Programme objectives

Profil absolventa studijního programu

Profile of a programme graduate

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Rules and requirements for creating study plans

Podmínky k přijetí ke studiu

Admission requirements
Typical

Návaznost na další typy studijních programů

preceeding/following

academic

programmes
Parts of the State Final Examination and their

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

contents

Další studijní povinnosti

Other academic duties

Charakteristika odborné praxe

Characterisation of professional practice

Předpokládaná
uplatnitelnost
(typické pracovní pozice)

absolventů Anticipated job placement
(typical employment)

for

graduates

Článek 5. Sylaby předmětů v KOS
1. Závazná struktura popisů předmětů v KOS je stanovena v čl. 9, odst. 2 Studijního
a zkušebního řádu AMU.
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2. Sylaby předmětů v KOS jsou průběžně aktualizovány dle vývoje jednotlivých předmětů;
odpovědnost za aktuálnost sylabu v KOS nese vyučující pedagog předmětu, u předmětů
profilujícího základu (PZ) a základních teoretických předmětů profilujícího základu (ZT)
pak garant předmětu (předmět může mít pouze jednoho garanta). Změny v předmětech
profilujícího základu jsou v souladu s Akreditačním řádem AMU předmětem hlášení
a projednává je UR fakulty a RVH AMU (viz též čl. 7).
3. Název každého vyučovaného předmětu u SP akreditovaných v českém jazyce je
standardně uváděn i v anglickém jazyce, překlad navrhuje katedra. Další položky sylabu
jsou do AJ překládány pouze tehdy, pokud fakulta rozhodne o nabízení předmětu
zahraničním studentům.
4. V anglickém jazyce jsou uváděny veškeré položky v případě, že SP je akreditován
v anglickém jazyce; u předmětů, které jsou uskutečňovány pouze pro zahraniční
studenty, figurují anglické texty i v české verzi popisu předmětu.
5. Překlady sylabů předmětů do anglického jazyka jsou zajištovány péčí fakulty a z jejích
finančních zdrojů.
Článek 6. Hlášení změn v uskutečňování SP
6. V případě změn provedených v rámci oprávnění vyplývajících z institucionální akreditace
je AMU povinna poskytnout NAÚ informace potřebné pro jeho činnost. O těchto
změnách i o změnách ve výčtu uskutečňovaných SP je AMU povinna informovat NAÚ do
30 dnů od schválení RVH prostřednictvím formuláře (příloha metodického materiálu
NAÚ č. 519/2019), a to uvedením původní i nové hodnoty; v případě změny garanta je
nutné doložit údaje o garantovi SP přílohou C-I Metodického pokynu pro přípravu
a hodnocení žádosti o akreditaci SP. Položky hlášené na NAÚ jsou následující:
• Název studijního programu, jeho typ a forma studia, udělovaný akademický titul;
v případě bakalářského nebo magisterského studijního programu také údaj
o profilu studijního programu;
• Profil absolventa studijního programu;
• Standardní doba studia při průměrné studijní zátěži vyjádřená v akademických
rocích;
• V případě magisterského studijního programu informace o případném oprávnění
přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách (tituly
PhDr., JUDr., RNDr. atd.; netýká se AMU);
• Jazyk výuky (SP v ČJ a AJ mají samostatné kódy, jde o dva různé programy);
• Oblast nebo oblasti vzdělávání, v rámci kterých má být studijní program
uskutečňován; v případě kombinovaného studijního programu také procentně
vyjádřený podíl základních tematických okruhů náležejících do jednotlivých
oblastí vzdělávání na výuce;
• Názvy specializací, pokud jde o bakalářský nebo magisterský studijní program
se specializacemi;
• Jméno, příjmení, akademické tituly a další údaje o garantovi studijního programu
v rozsahu odpovídajícím příloze C-I Metodického materiálu pro přípravu
a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu;
• Fakulta vysoké školy, popř. vysokoškolský ústav;
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Pracoviště Akademie věd ČR, má-li být studijní program uskutečňován ve
spolupráci podle § 81 a § 81d odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách
(netýká se AMU);
• Zahraniční vysoká škola, má-li být studijní program uskutečňován ve spolupráci
podle § 47a zákona vysokých školách;
• Místo uskutečňování studijního programu; místem se vždy rozumí obec;
• Termín, do kterého je schválení studijního programu platné, je-li takový termín
stanoven;
• Skutečnost, zda jde o studijní program, jehož absolvováním se bezprostředně
naplňují odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, nebo o studijní
program zaměřený na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky
a datum povolení příslušného uznávacího orgánu, nebo Ministerstva obrany
a Ministerstva vnitra (netýká se AMU);
• Návrh na zařazení studijního programu do oboru vzdělávání podle Mezinárodní
standardní klasifikace vzdělání (ISCED-F 2013) podle třetí, podrobně vymezené
úrovně.
7. Hlášení na NAÚ vyhotovuje referentka kvality AMU, a to za pomoci tiskové sestavy
v KOS, která formulář tohoto hlášení z velké části předvyplní (“hlášenka”).
8. V případě platné institucionální akreditace se na NAÚ hlásí pouze tyto podstatné změny:
a. změna garanta SP;
b. změna profilu absolventa;
c. změny smlouvy s právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou, se kterou
je SP uskutečňován ve spolupráci;
d. odlišné místo uskutečňování SP než je to, které bylo uvedeno v žádosti
o institucionální akreditaci.
•

Článek 7. Podstatné změny v uskutečňování SP
1. Režim hlášení, projednávání a schvalování podstatných změn v rámci institucionální
akreditace upravuje čl. 10, odst. 2 až 6 Akreditačního řádu AMU.
2. Změnami v předmětech profilujícího základu podle čl. 10, odst. 2, písm. b)
Akreditačního řádu AMU jsou zavedení nového předmětu PZ a zrušení stávajícího
předmětu PZ, tedy změny s přímým dopadem do státních závěrečných zkoušek.
3. Podstatné změny v uskutečňování akreditovaných činností jsou zaneseny do
elektronického informačního systému KOS pracovníky rektorátu, fakulty či katedry či
fakultním metodikem kvality, a to podle typu změny takto:
a. Změna garanta studijního programu v KOS SP: na základě schválení v RVH
provádí rektorátní referent/ka kvality (“správce akreditací”)
b. Změny předmětů profilujícího základu dle odst. 2 (zavedení/zrušení): na základě
informace garanta studijního programu a po předběžném projednání s děkanem
fakulty (případně jím pověřeným proděkanem) provádí fakultní metodik/čka
kvality (resp. pracovník s rolí “správce studijních plánů”) před předložením
návrhu změny UR fakulty.
c. Změny ve struktuře státní závěrečné a státní doktorské zkoušky, okruzích ke
státní závěrečné zkoušce a požadavcích na absolventský tvůrčí výkon: na
základě informace garanta studijního programu a po předběžném projednání
s děkanem fakulty (případně jím pověřeným proděkanem) provádí fakultní
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metodik/čka kvality (resp. pracovník s rolí “správce studijních plánů”) před
předložením návrhu změny UR fakulty.
d. Změna profilu absolventa: na základě informace garanta studijního programu a
po předběžném projednání s děkanem fakulty (případně jím pověřeným
proděkanem) provádí fakultní metodik/čka kvality (resp. pracovník s rolí
“správce studijních plánů”) před předložením návrhu změny UR fakulty; pole v
KOS pro úpravy odemkne a posléze znovu zamkne rektorátní referent/ka kvality
(“správce akreditací”).
e. Změna ve složení více než třetiny členů oborové rady DSP: složení není v KOS
evidováno.
f. Změny smlouvy s právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou, se kterou
je SP uskutečňován ve spolupráci: smlouva není v KOS evidována.
g. Snížení celkového rozsahu přímé výuky u povinných předmětů (tedy zrušení bez
plné náhrady hodinové dotace v jiném předmětu): na základě informace garanta
studijního programu a po předběžném projednání s děkanem fakult provádějí
změny rozsahu výuky pověření pracovníci fakulty s rolí “správce studijních
plánů” před předložením návrhu změny UR fakulty;
v případě doktorského SP změkčení podmínek pro individuální studijní plány,
zejména snížení požadavků na studijní povinnosti, tvůrčí činnost a absolvování
stáže: na základě informace garanta a po předběžném projednání s děkanem
fakulty provádějí změny pověření pracovníci fakulty s rolí “správce studijních
plánů” před předložením návrhu změny UR fakulty; při změně popisu studijního
programu pole v KOS pro úpravu odemkne a posléze znovu zamkne rektorátní
referentka kvality (“správce akreditací”).
4. Pokud UR fakulty, resp. RVH navrhované změny dle odst 3., písm. b) až g), zruší,
aktualizují informace v KOS pověření pracovníci dle téhož odstavce a informují o tom
děkana fakulty, či jím pověřeného proděkana.
Článek 8. Ostatní změny v uskutečňování SP
1. Ostatní změny v uskutečňování SP upravuje čl. 10, odst. 1 Akreditačního řádu AMU. Jde
zpravidla o aktualizace sylabů předmětů, které do elektronického informačního systému
KOS zanáší pověřený pracovník dle pravidel stanovených fakultou (vyučující, garant
předmětu profilujícího základu, referent katedry). Každoroční aktualizace sylabů musí
být vždy ukončeny nejpozději v okamžiku zahájení příslušného akademického roku.
V průběhu akademického roku nelze popisy předmětů měnit.
2. Ostatními změnami jsou míněny rovněž takové změny předmětů profilujícího základu,
které nemají dopad do výsledků učení daného předmětu a nepromítají se tedy do
státních závěrečných zkoušek ani do profilu absolventa. Jde zpravidla o aktualizace
textových částí sylabů, přičemž po projednání s garantem studijního programu provede
či zajistí zanesení těchto změn do KOS garant předmětu profilujícího základu.
Článek 9. Informační povinnost o podstatných změnách SP
mimo institucionální akreditaci
1. V případě studijních programů uskutečňovaných mimo oprávnění vyplývajících
z institucionální akreditace (např. kombinované SP spadající vedle oblasti vzdělávání
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Umění do jiných oblastí vzdělávání) je AMU povinna informovat NAÚ o podstatných
změnách v jejich uskutečňování dle metodického materiálu NAÚ č. 60/2017.
Článek 10. Závěrečná ustanovení
1. Tento metodický pokyn vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem svého vydání.

doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D. v.r.
prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality
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