Akreditační řád Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
o.p.s.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Akreditační řád pro akreditaci studijních programů Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s. je vnitřním předpisem Vysoké škole mezinárodních a veřejných
vztahů Praha o.p.s. (dále jen „VŠMVVP“).

2.

Tento Akreditační řád stanovuje obecná pravidla pro tvorbu, schvalování a změnu studijních programů, podrobnosti o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s akreditací studijního programu, oblasti nebo oblastí vzdělávání.

3.

Pravidla akreditací studijních programů jsou stanovena zákonem 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 o vysokých školách“), předpisem Národního
akreditačního úřadu pro vysoké školství (Standardy pro akreditace ve vysokém školství),
Statutem VŠMVVP, statutem Rady pro vnitřní hodnocení, jednacím řádem Rady při
vnitřní hodnocení a jejími vnitřními předpisy.

Článek 2
Tvorba a inovace studijních programů a návrh na podání žádosti o akreditaci studijního
programu
1.

K otázkám realizace studijních programů uskutečňovaných na VŠMVVP se pravidelně
vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení VŠMVVP. Rada pro vnitřní hodnocení dohlíží na
hodnocení kvality studijních programů v průběhu jejich uskutečňování a vyjadřuje se
k inovacím studijních programů z pohledu výsledků vnitřního hodnocení kvality vzdělávání, jako i změn v požadavcích stanovených pro příslušnou oblast vzdělávání a oborové
zaměření. Předsedou Rady pro vnitřní hodnocení je rektor.

2.

Rektor předkládá generálnímu řediteli návrh na tvorbu, inovace, utlumení studijních programů, návrhy na mimoškolní vzdělávací činnost.
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3.

Generální ředitel předkládá správní radě a zakladateli ke schválení návrhy na tvorbu, inovaci, utlumení studijních programů, návrhy na další vzdělávací činnost.

4.

Schválené návrhy do formy návrhu o akreditaci studijního programu zpracovává a předkladatelem návrhu o akreditaci studijního programu je tajemník rektora VŠMVVP.

5.

K návrhu o akreditaci studijního programu, zrušení studijního programu nebo návrhy
o akreditaci nového studijního programu se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení
a posléze se k němu vyjadřuje a usnáší Akademický senát.

6.

Žádost o akreditaci studijního programu podá Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (dále jen „Národní akreditační úřad“).
Článek 3
Náležitosti návrhu na akreditaci studijního programu

1.

Návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu obsahuje:
a) náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem o vysokých školách,
b) předkládací zprávu.

2.

Při zabezpečení náležitostí stanovených právními předpisy spolupracuje s tajemníkem
rektora sekretariát generálního ředitele.

3.

Součástí předkládací zprávy je stručné odůvodnění návrhu studijního programu.

4.

Jde-li o návrh na akreditaci nového studijního programu, zřídí rektor komisi, která tento
návrh odborně posoudí. Na zabezpečení vypracování podkladů pro akreditační projekt za
studijní program katedry je v zodpovědnosti garanta, potažmo vedoucího katedry.

5.

Není-li návrh na podání žádosti o akreditaci studijního programu úplný anebo vykazuje-li
jiné nedostatky, které brání jeho projednávání nebo podání žádosti o akreditaci studijního
programu, vyzve rektor předkladatele k odstranění závad.

6.

Jde-li o návrh na akreditaci nového studijního programu, předloží jej rektor k vyjádření
Akademickému senátu.

Článek 4
Zánik akreditace
1.

Akreditace studijního programu zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena,
b) odnětím akreditace podle právního předpisu,
c) oznámením VŠMVVP Národnímu akreditačnímu úřadu, že se vzdává akreditace
studijního programu.
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2.

Záměr vzdát se akreditace studijního programu schvaluje na návrh rektora generální ředitel VŠMVVP.

3.

K záměru vzdát se akreditace studijního programu se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení a Akademický senát.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1. Tento Akreditační řád VŠMVVP byl schválen Akademickou radou a Akademickým
senátem VŠMVVP dne 14. prosince 2017.
2. Tento Akreditační řád VŠMVVP nabývá platnosti podle § 41 odst. 2 a § 36 odst.
4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
3. Tento Akreditační řád VŠMVVP nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy .
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