
Narocne hodnocenf 
akreditacni komise 
potvrdilo spickovou 
uroven pardubicke 
univerzity. 

PARDUBICE I V priStich deseti letech 
muze Univerzita Pardubice s cistym sve
domfm vzdelavat dalSi generace mla
dych lidf. N a zacatku zari prosla naroc
nym sitem Narodniho akreditacniho ura
du s vynikajfcim vysledkem. 

Znamku nejvyssi kvality zfskala uni
verzita teprve coby ctvrta ceska vysoka 
skola, a to po Univerzite Karlove, Masa
rykove univerzite a Univerzite Palacke
ho v Olomouci. 

,ProSli jsme nezavislym a velice na
rocnym hodnocenim. Ziskana institucio
nalnf akreditace znamena potvrzenf 
nasi vysoke kvality. Je pro nas a dalSi 
rozvoj univerzity ajejich fakul t nesmfr
ne vyznarnna," uvadf k ziskanf certifika
tu kvality rektor Univerzity Pardubice 
Jiri Malek. 

Tzv. institucionalnf akreditaci Narod
ni akreditacnf urad pro vysoke skolstvf 
udelil Univerzite Pardubice na deset let 

Univerzita patfi 
k nejlepSim v republice 
pro sest oblasti vzdelavani: dopravu, 
ekonomicke obory' historicke vedy, che
mii, informatiku a zdravotnicke obory. 

, Narodni akreditacnf urad potvrdil, 
ze nas nastaveny system vzdelavacich a 
vsech souvisejicich tvurcfch Cinnosti, je 
kvalitni, a to napfic fakultami. Univerzi
ta rna nyni v onech sesti oblastech vzde
lavanf samostatnost pri rozhodovani o 
strukture a vnitrnim obsahu vyucova
nych studijnich programu i o jejich de
tailnejsim zamereni," uvadi prorektorka 
pro vzdela vani a zalezitosti studentu 
Univerzity Pardubice Tatiana Molkova, 
ktera cely proces pripravy instituciona!
ni akreditace s tymy akademiku i pra
covniku univerzitnich utvaru pripravo
vala. Zaroven dodava, ze takove hodno
ceni potesi , ale take zavazuje. ,Je na 
nas a nasi vzdelavaci a tvurci cinnost 
kladena daleko vetsi mira zodpovednos-
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ti," dodava Tatiana Molkova. 
Skola se na takto narocne hodnoceni 

dlouho pripravovala. A to napfiklad 
prisnym hodnocenim vzdelavacich pro
cesu i vlastni vyuky az na urovenjednot
livych predmetu vcetne jejich zajisteni 

jak po personalni, tak materialni strance 
vcetne informacni infrastruktury. 

Podle rektora Jiriho Malka novy certi
fikat kvality dava skole vysokou rniru 
autonomie a pravomoc si schvalovat stu
dijni programy, ktere maji dlouhodobe 
zarucenou a potvrzenou kvalitu. 

,Umozni nam byt v nabidce studij
nfch programu nasim studentum mno
hem pruznejsf. Posiluje take nase posta
veni a kredibilitu nejen doma, v Ceske 
republice, kde jsme teprve Ctvrtou vyso
kou skolou, ktere se podarilo na tento 
certifikat kvality dosahnout, ale i v ram
ci nasich mezinarodnich aktivit ," po
chvaluje si uspesny proces rektor Jiri 
Malek. 

Podle novych studijnich programu se 
na Univerzite Pardubice vyucuje jiz v 
zahajenem akademickem roce 
2019/2020. (lat) 
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Náročné hodnocení akreditační komise potvrdilo špičkovou úroveň pardubické univerzity. 
 
PARDUBICE V příštích deseti letech může Univerzita Pardubice s čistým svědomím vzdělávat další 
generace mladých lidí. Na začátku září prošla náročným sítem Národního akreditačního úřadu s 
vynikajícím výsledkem. 
 Známku nejvyšší kvality získala univerzita teprve coby čtvrtá česká vysoká škola, a to po 
Univerzitě Karlově, Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci. 
 „Prošli jsme nezávislým a velice náročným hodnocením. Získaná institucionální akreditace 
znamená potvrzení naší vysoké kvality. Je pro nás a další rozvoj univerzity a jejích fakult nesmírně 
významná,“ uvádí k získání certifikátu kvality rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. 
 Tzv. institucionální akreditaci Národní akreditační úřad pro vysoké školství udělil Univerzitě 
Pardubice na deset let pro šest oblastí vzdělávání: dopravu, ekonomické obory, historické vědy, 
chemii, informatiku a zdravotnické obory. 
 „Národní akreditační úřad potvrdil, že náš nastavený systém vzdělávacích a všech 
souvisejících tvůrčích činností, je kvalitní, a to napříč fakultami. Univerzita má nyní v oněch šesti 
oblastech vzdělávání samostatnost při rozhodování o struktuře a vnitřním obsahu vyučovaných 
studijních programů i o jejich detailnějším zaměření,“ uvádí prorektorka pro vzdělávání a záležitosti 
studentů Univerzity Pardubice Tatiana Molková, která celý proces přípravy institucionální akreditace 
s týmy akademiků i pracovníků univerzitních útvarů připravovala. Zároveň dodává, že takové 
hodnocení potěší, ale také zavazuje. „Je na nás a naši vzdělávací a tvůrčí činnost kladena daleko 
větší míra zodpovědnosti,“ dodává Tatiana Molková. 
Škola se na takto náročné hodnocení dlouho připravovala. A to například přísným hodnocením 
vzdělávacích procesů i vlastní výuky až na úroveň jednotlivých předmětů včetně jejich zajištění jak po 
personální, tak materiální stránce včetně informační infrastruktury. 
 Podle rektora Jiřího Málka nový certifikát kvality dává škole vysokou míru autonomie a 
pravomoc si schvalovat studijní programy, které mají dlouhodobě zaručenou a potvrzenou kvalitu. 
 „Umožní nám být v nabídce studijních programů našim studentům mnohem pružnější. Posiluje 
také naše postavení a kredibilitu nejen doma, v České republice, kde jsme teprve čtvrtou vysokou 
školou, které se podařilo na tento certifikát kvality dosáhnout, ale i v rámci našich mezinárodních 
aktivit,“ pochvaluje si úspěšný proces rektor Jiří Málek. 
 Podle nových studijních programů se na Univerzitě Pardubice vyučuje již v zahájeném 
akademickém roce 2019/2020. 
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