
111/1998 Sb., 
o vysokých školách), dne 16.

MSMT-17150/2017 Pravidla nimi souvisejících 
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Mgr. Karolína Gondková
            

PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJ KVALITY 
S NIMI SOUVISEJÍCÍC

UNIVERZITY PARDUBICE
ZE DNE

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(1) souvisejících 

o zákon o vysokých školách”), 
kterým se zavádí systém o hodnocení 

udržovat a rozvíjet.

Y

Vize

(1)
ve
souladu,

a trhu. V souvislosti 
s tím bude univerzita zejména:

a)
s
akademické obce,

b)
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c)
univerzity i
navenek.

Poslání 

(1)
aktivitou, podporující a propagující udržitelnou kvalitu, konkurenceschopnost a rozvoj 

(2) , 
a s nimi 

ustanovení zákon o vysokých školách.

(3) V rámci systému kvali

(4) verzity.

(5) Akademickým samosprávným orgánem, který monitoruje, vyhodnocuje, podporuje a rozvíjí 

uveden v .

(6) platné právní úpravy dalším 

o tyto a postupy:
a) Zákon o vysokých školách,
b)

c) na
d)
e)

zejména tzv. ESG,
f)

(1)
a s
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(2) a postupech upravených zejména 
Statutem Univerzity Pardubice a statuty fakult, 

(3) tových 

Rada hodnocení v souladu 
s § 21 odst. 1 písm. j) zákona o vysokých školách.

(4)
ani

(5)

adným 
Rada 

(6)
univerzity 

(7)
že v

(8)

respektive strategic , které v souladu se zákonem o vysokých školách 

managementem univerzity a jejích fakult, schvalovány orgány univerzity v souladu se zákonem 
o vysokých školách 
Z

a)
b) ové oblasti a prioritní cíle,
c)
d)
e) specifické zájmových skupin,
f)

(9) St

institucionálního rozvojového programu, 
Rady 

(10) R

s tím, 
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(11) na úrovni 
univerzita – fakulta, tak i na úrovni univerzita -
rozhoduje rektor na návrh Rady 

(1) Hodnocení kvality s využitím ch, odborných a etických kritérii 
souladu s cykly 

(2) Hodnocení kvality se opírá o cen
vychází zejména z:

a)
a jejích fakult,

b)
c)
d) hodnotících zpráv,
e)

analýz.

(3) Hodnocení dále využívá metodické materiály schválené R
nocení kvality.

(4)
pracovníci, administrativní i studenti univerzity a hodnotitelé
než z univerzity.

(5) Hodnocení se zpravidla i

odborníky z praxe.

(6) Je- se tyto vždy na hodnocení 

(7)

k jejich reali
následná kontrola. 

a hodnocení 

(1) mají 

normách univerzity. Specifické úkoly jednotlivých 



5

(2) mají povinnost v
a kontinuální hodnocení:

a) strategického vedení a rozvoje univerzity,
b) univerzity,
c) v ,
d)
e) technicko –

(3)
do praxe pro kontinuální zlepšování 

(4) na požádání s R
a poskytují jí

Kontrola a audit  

(1)

ocování existujících rizik 
ízení.

(2)
univerzity. Kontrolorovi a internímu auditorovi mohou k monitoringu též sloužit informace
o
a hodnocení kvality.

(1) O
a

daného studijního programu. Na kvalitu konkrétního 
studijního programu dohlíží v souladu se zákonem o vysokých školách garant studijního 
programu.

(2)
zejména:

a) zákon o vysokých školách,
b) o standardech pro akreditace ve vysokém školství,
c)
d) ,
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e) statut univerzity a fakult,
f)
g) požadavky na studijní programy univerzity,
h)
i)

(3) na zejména 

a) míra 

b) sebehodnotící zprávy o studijním programu zpracované jeho garantem, 
c) hodnocení studijního programu iniciovaného Radou 

(4) Výchozím podkladem pro hodnocení studijního programu je sebehodnotící zpráva o studijním 
ího 

rámci institucionální 

a)
b)
c)

d) po ti anebo 
spolupráce s praxí,

e) ,
f)
g)

programu.

(5) Rady 

ní 
stanovuje na návrh Rady 

a) sebehodnotící zprávy o studijním programu,
b)
c) -li v bdobí jejich 

hodnocení,
d) po

(6) Rady 

jednání 

(7) Po projednání a schválení hodnotící zprávy v

(8) ektora se v a hodnocení 

hodnocení prací.
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(1) V
u

itu 
souladu se zákonem

o vysokých školách .

(2)
výuce a kontrole studia, dohlíží na

studijního 

(3) ke zvyšování jejich 

stanovuje 

normách fakult.

(4) Výsledky práce každého akademického pracovníka
jedenkrát za dva roky. Výsledky hodnocení se promítnou do výše 

po Univerzity Pardubice.
Základní podklady pro hodnocení js
univerzity.

(5) m
v inovaci výuky, která je a nejenom na inovaci obsahu, ale také na nových 
metod a využití nových technik ve výuce. 

(6)
a dalších 

(1)

(2)
a)

b)
c)

strategických do
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(3)
.

(1)

v souladu se zákonem o vysokých školách
po souladu s

(2) V Etický 
idla, jež jsou pro všechny závazná.

(3)

poskytovateli mimo univerzitu, nebo 

(4)
Rady

a)
b) analýzu odborného posouzení,
c) .

(5)
z

(6) R

(7)
univerzity a podporu 

(8) uje Kodex dobré výzkumné praxe 
Univerzity 

(1)
 

 
(2) jejich kvality jsou stanovena v souladu se zákonem o vysokých 

školách normami univerzity a fakult.
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(3)

Rady 

(4)
a)
b)
c) rozvoj a údržba infrastruktury,
d)
e) oblasti znalostí a technologií,
f)
g)
h) služby kolejí a menzy,
i)

(

ce.

o vysokých školách 
Akademickým senátem univerzity dne 

o vysokých školách platnosti dnem registrace 

a

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r.
rektor


