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Standardy Akreditační komise
pro posuzování žádostí o akreditaci a prodloužení platnosti akreditace

studijních programů a jejich oborů

část doplněná v říjnu 2010

Garant studijního programu'

Í. Každý studijní program musí bý garantován docentem nebo profesorem podle $ 70 odst. 5
zákona o vysokých školách' V případě, že se studijní program dělí na studijní obory, AK
můŽe stanovit poŽadavky na garanci docenty nebo profesory v jednotlivých studijních
oborech.

2' Garant studijního programu musí bý akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy (v
případě, že se o akreditaci žádápro součást vysoké školy, musí b;.it akademickým
pracovníkem příslušné součásti vysoké školy) s uzavřeným pracovním poměrem v rozsahu
plného úvazku (tj. 40 hodin zatýden). Případný další pracovní úvazek na jiné instituci nesmí
přesáhnout 0,5 (tj. 20 hodin zatýďen); to se týká i případného dalšího působení na zahraničích
vysokých Školách (včetně vysokých škol na Slovensku).

3' Profesor nebo docent můŽe být garantem současně pouze jednoho bakalářského,
magisterského a doktorského studijního programu. U studijních programů uskutečňovaných v
cizim jazyce je možné, aby jeden docent nebo profesor garantova| rizné jazykové mutace
studijního programu, pokud jsou svou náplní a obsahem totoŽné.

4' Za garunta studijního programu je moŽné považovat jen toho docenta nebo profesora, kteqý
byl habilitován nebo jmenován v oboru' jehož kvalitu a rozvoj má garantovat, nebo v oboru
blízkém, a který má odpovídající publikační, resp. uměleckou činnost za posledních 5 let
související s galantovaným studijním programem (podle povahy jednotlivých vědních oborů
se jedná zejména o publikace ve významných impaktovaných časopisech, recenzovaných
odborných časopisech, monografie, zvané plenární přednášky nazahraničních konferencích; v
uměleckých oborech odpovídající umělecká díla). Garant, který podstatnou dobu své
akademické kariéry strávil v zaÍtaruěí' kde nebylo moŽné dosiáhnout vědecko pedagogické
hodnosti docent nebo profesor, musí bý absolventem doktorského studijního programu
(PhD.) a mít dlouhodobou ýzkumnou, publikační a pedagogickou činnost odpovídající
obvyklým požadavkům na hodnost docenta či profesora.

Persondlní zabezpečení studijního programu

5. V případě, že součet všech uzavřených pracovních poměrů na vysokých školách a dalších
institucích (včetně vědeckých pracovišť Akademie vcd ČR) přesáhne výši úvazku I,75 (tj.70
hodin týdně)' nebude daný vyuěující bran v úvahu při posuzování personálnibo zabezpečení
studijního programu na žádné vysoké škole. Toto ustanovení se vztahuje i na působení daného
vyučujícího na institucích v zahraniční (včetně Slovenska).

' Do posuzovánížádostio udělení a rozšíření akreditace studijních programů budou zahrnuty uvedené
poŽadavky s platností od 1. října 2010. Do posuzování žádostí o prodloužení platnosti akeditace studijních
programů budou zahrnuty uvedené poŽadavky S platností od 1. ledna 201 1. Studijní programy musejí splňovat
uvedené zásady na garanci studijního progÍamu. Případné nedostatlqy musejí být odstraněny nejpozději do 30'
záti 20II.


