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Článek 1  
Úvodní ustanovení 

(1) Toto opatření rektora upřesňuje v návaznosti na Akreditační řád Univerzity Pardubice postup 
při předkládání a projednávání změn ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování 
a to jak u studijních programů akreditovaných v rámci institucionální akreditace (tzv. vnitřní 
akreditace), tak i u studijních programů akreditovaných akreditačním úřadem. 

(2) Pro ohlášení změny ve studijním programu, který je již uskutečňován, nebo pro zpracování 
kontrolní zprávy, je třeba použít příslušný typ akreditačního formuláře (k dispozici 
na zaměstnaneckém intranetu v sekci Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice), 
ve kterém se vyznačí změny oproti původnímu formuláři finální žádosti o akreditaci příslušného 
studijního programu následujícím způsobem: 

a) přidaný text se zvýrazní žlutou barvou; 
b) odebraný text se napíše přeškrtnutým písmem a zvýrazní šedou barvou; 

(3) Příslušný formulář se doplní přílohou s komentářem, resp. odůvodněním provedených změn. 
(4) Pro zpracování kontrolní zprávy platí shodný postup uvedený v odst. 2 a 3. tohoto článku. 
 

Článek 2  
Závažné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování 

(1) Změny v uskutečňování studijního programu závažného charakteru projednává Rada pro vnitřní 
hodnocení Univerzity Pardubice (dále jen „RVH“) na základě žádosti děkana fakulty, 
na které je studijní program uskutečňován. Změny musí být projednány akademickým senátem 
fakulty a schváleny vědeckou nebo uměleckou radou fakulty. Děkan je povinen podat žádost 
o změnu v přiměřené lhůtě před jejím promítnutím do vzdělávací činnosti. Po projednání RVH 
jsou změny písemně oznámeny akreditačnímu úřadu. 

(2) Za závažné změny jsou považovány: 
a) změna v názvu studijního programu; 
b) změna oblasti vzdělávání, ve kterém je studijní program akreditován nebo klasifikace 

ISCED 3. řádu; 
c) obsahová změna v profilu absolventa studijního programu; 
d) změna cílů studia; 
e) změna tematických okruhů a zaměření státních zkoušek mající zásadní vliv na profil 

absolventa studijního programu; 
f) změna osoby garanta studijního programu; 
g) změna více než třetiny členů oborové rady doktorského studijního programu; 
h) změny v podobě zařazení, vyřazení nebo přeřazení povinných i povinně volitelných 

studijních předmětů profilujícího základu mající vliv na profil bakalářského 
nebo magisterského studijního programu nebo na profil absolventa studijního 
programu;  



i) změny znamenající zásadní změnu ve struktuře studijních předmětů profilujícího 
základu, jejich rozsahu, kreditové zátěže, charakteristice studijního předmětu 
(dále jen „předmět“) nebo personálního zajištění, které mají vliv na profil absolventa 
nebo obsah státní závěrečné zkoušky; 

j) změny rozsahu a charakteru odborné praxe, jde-li o profesně zaměřený studijní program 
nebo jde-li o takové změny, které mají podstatný dopad na profil absolventa 
nebo získávání profilujících znalostí a dovedností ověřovaných státní závěrečnou 
zkouškou; 

k) změny kapacity výukových místností pro teoretickou výuku nebo omezení praktické 
výuky v odborných učebnách u předmětů profilujícího základu; 

l) změna místa výuky studijního programu; 
m) změny smlouvy s právnickou osobou nebo zahraniční vysokou školou, 

se kterou je studijní program uskutečňován ve spolupráci; 
n) změny v počtu přijímaných studentů, pokud se jejich počet změní o více 

jak 50% ve srovnání s původním údajem. 
 

Článek 3  
Změny méně závažného charakteru ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování 

(1) Změny v uskutečňování studijního programu méně závažného charakteru projednává 
Rada studijních programů fakulty, na které je studijní program uskutečňován, na základě žádosti 
garanta studijního programu. Garant studijního programu je povinen podat žádost o změnu 
ve studijním programu v přiměřené lhůtě před jejím promítnutím do vzdělávací činnosti.  

(2) Po projednání změny Radou studijních programů oznámí děkan příslušné fakulty změnu RVH. 
(3) Za méně závažné změny jsou považovány: 

a) změna v personálním zajištění studijního programu, které by mohly mít zásadní vliv 
na kvalitu personálního zabezpečení; 

b) změny v podobě zařazení, vyřazení nebo přeřazení povinných i povinně volitelných 
předmětů;  

c) změny znamenající zásadní změnu ve struktuře předmětů, jejich rozsahu, kreditové 
zátěže nebo charakteristice předmětu; 

d) změny způsobu ukončení předmětu. 
 

Článek 4 
Ostatní změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování 

(1) Ostatní změny v uskutečňování studijního programu projednává Rada studijních programů 
fakulty, na které je studijní program uskutečňován, na základě žádosti garanta studijního 
programu. Garant studijního programu je povinen podat žádost o změnu v přiměřené lhůtě 
před jejím promítnutím do vzdělávací činnosti.  

(2) Za ostatní změny jsou považovány zejména: 
a) změny v doporučeném ročníku nebo semestru studia ve výuce předmětu; 
b) změna v sylabu předmětu - vyučovaná témata, forma zakončení předmětu, aktualizace 

literatury atd.; 
c) změny v podobě zařazení, vyřazení nebo přeřazení volitelných předmětů.  

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
(1) Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2020. 
 

V Pardubicích dne 1. 6. 2020. 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

rektor 
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