Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podte $ 87 odst. 1 písm. a),

$36 odst. 2 a odst' 4 a s 41 odst.2 zákona č. 111/1998 Sb', o vysokých

ško!ách
a o změně a doplnění dalšíchzákonů (zákon o vysokých školách), ve zněnÍ pozdějších
předpisů dne .!0 ' dubna 2018 pod č.j. M9MT-34711/2017-2 Pravidla zajištbvání

kvaliý vzděIávací, tvůrčia s nimi souvisejících činnostía vnitřní hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčía s nimi souvisejících Akademie STING, o'p's'

AKADEMIE STING, o.e.s.
PRAVID

LA ZAJtŠŤovÁxÍxvaLITY

Yrrov,

VZDELAVACI, TVURCI A S NIMI
SouvlsruÍcÍcH ČrxNosrÍa vNITŘNÍ
HODNOCENÍ KVALIT Y v ZDĚrÁvac Í,
TVURCÍ a s NIMI SouvlsrrÍcÍcrr
v,
CINNOSTI AKADEMTE STII{G, o.p.s.

PRAVIDLA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ
A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍ HODNOCENÍ
KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH
ČINNOSTÍ AKADEMIE STING, o.p.s.
Část první
Základní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnosti AKADEMIE STING,
o.p.s. (dále jen “Pravidla zajišťování kvality”) upravují v souladu se zákonem č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění změn a doplňků (dále jen “zákon”) kritéria pro posuzování kvality, principy a postupy
pro zajišťování a hodnocení kvality a jejich organizační zajištění v AKADEMII STING, o.p.s.
(dále jen “AS”).
Čl. 2
Základní pojmy související se zajišťováním a vnitřním hodnocení kvality
(1)

Kvalita je vnímána jako proces naplňování standardů, kterých chce AS při svých
činnostech dosahovat. Tyto standardy jsou v souladu s misí, vizí a strategickými cíli
AS, specifikovanými ve vnitřních předpisech a strategických dokumentech AS.

(2)

Zajišťování kvality je vnímáno jako systematický proces péče o kvalitu vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností AS.

(3)

Vnitřní hodnocení je vnímáno jako postup ověřování míry naplnění a přiblížení se ke
standardům, kterých chce AS při svých činnostech dosahovat.
Čl. 3
Principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

(1)

Cílem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je rozvoj AS prostřednictvím zvyšování
odborných kompetencí studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců AS.

(2)

Vnitřní hodnocení kvality je transparentní proces, který je realizován na základě
stanovených pravidel a postupů, je zdokumentován a výstupy jsou prezentovány vedení,
zaměstnancům, studentům a v přiměřeném rozsahu veřejnosti.

(3)

Pro potřeby vnitřního hodnocení kvality jsou využita pouze ověřená kvalitativní
a kvantitativní data a tento proces je založen na kritickém posouzení zjištěných
skutečností.

(4)

Součástí vnitřního hodnocení kvality je vždy doporučení pro další rozvoj posuzovaného
procesu a v případě zjištěných nedostatků návrh opatření k nápravě ve stanovené lhůtě.
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(5)

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality je prováděno v kooperaci se studenty,
absolventy, akademickými i dalšími zaměstnanci, zaměstnavateli studentů a absolventů.

(6)

Při zajišťování a vnitřním hodnocení kvality AS spolupracuje s ostatními vysokými
školami v České republice i v zahraničí, s vědeckými organizacemi, s orgány veřejné
správy, s partnerskými subjekty, s významnými zaměstnavateli, odbornými komorami
a sdruženími.
Čl. 4
Informační zdroje pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

(1)

Právní rámec zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je tvořen:
a) zákonem,
b) nařízeními vlády, týkajícími se standardů ve vysokém školství,
c) metodickými materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen
„NAÚ“) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“),
d) vnitřními předpisy AS.

(2)

Pro vnitřní hodnocení jsou dále využity zejména tyto informační zdroje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

strategické dokumenty AS a jejich aktualizace,
výroční zprávy o činnosti,
zápisy z kolegia rektora,
zápisy správní a dozorčí rady AS,
zprávy o vnitřním hodnocení a jejich aktualizace,
ankety studentů a absolventů,
hodnocení odborných praxí studentů,
zpětné vazby od zaměstnavatelů studentů a absolventů,
informační systém AS,
hodnocení akademických pracovníků,
další relevantní data dostupná z veřejných zdrojů.
Čl. 5
Rada pro vnitřní hodnocení

(1)

Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“) je orgánem AS, který je ustanoven na
základě čl. 17a Statutu AS. Rada je klíčovým garantem systému vnitřního hodnocení
kvality a provádí pravidelné hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností v AS. Rada se spolu s dalšími akademickými orgány a vedením AS podílí na
naplňování souvisejících požadavků uvedených v zákoně.

(2)

Rada provádí především tyto činnosti:
a) navrhuje a schvaluje pravidla zajišťování kvality,
b) realizuje pravidelné vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností v AS,
c) zpracovává, projednává a schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení kvality,
d) navrhuje vedení AS opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
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(3)

Členy rady pro vnitřní hodnocení jmenuje a odvolává rektor.
Čl. 6
Zpráva o vnitřním hodnocení

(1)

Zpráva o vnitřním hodnocení je zpracována v termínu stanoveném rektorem na základě
návrhu rady, nejméně však jednou za 5 let.

(2)

Zpráva je každoročně aktualizována o dodatek, který popisuje změny dosažené v kvalitě
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností v AS.

(3)

Zpráva o vnitřním hodnocení obsahuje:
a)
b)
c)
d)

hodnocení funkčnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality,
výstupy v oblasti vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností,
opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
případné další informace vycházející z požadavků ministerstva nebo NAÚ.

(4)

Zprávu o vnitřním hodnocení zpracovává, projednává a schvaluje rada, která organizuje
proces hodnocení, včetně sběru potřebných dat.

(5)

Zpráva o vnitřním hodnocení je podkladem pro zpracování a úpravy strategických
dokumentů AS a pro případné návrhy úprav vnitřních předpisů či pokynů rektora AS.

Část druhá
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností v AS
Čl. 7
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních
programech
(1)

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti v akreditovaných
studijních programech je založen zejména na zajišťování a hodnocení kvality těchto
ukazatelů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

míra plnění strategických cílů s vazbou na vzdělávací činnost,
soulad obsahu studijních programů se současným stavem poznání,
aktuálnost obsahu studijních programů pro praxi,
naplňování profilu absolventa studijních programů,
personální, materiální a technické zabezpečení studijních programů,
míra úspěšnosti v přijímacím řízení, míra řádného ukončení studia a studijní
neúspěšnosti,
g) průběh a výsledky státních závěrečných zkoušek, včetně hodnocení bakalářských a
diplomových prací,
h) přenos výsledků tvůrčí činnosti do procesu vzdělávání,
i) zpětná vazba od akademických pracovníků a odborníků z praxe zabezpečujících
vzdělávací činnost ve studijních programech,
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j) zpětná vazba od studentů a absolventů týkající se spokojenosti se vzdělávacím
procesem a míry využitelností poznatků získaných studiem v praxi,
k) míra spokojenosti studentů a partnerů s průběhem a výstupy odborné praxe,
l) uplatnění absolventů v segmentu odborného zaměření studia,
m) internacionalizace studijních programů,
n) analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik studijních programů.
(2)

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti dále vychází z požadavků
NAÚ na akreditaci profesních studijních programů.

(3)

Hodnotící zprávu o studijním programu, která popisuje kvalitativní ukazatele uvedené
v odst. 1, zpracovává rada ve spolupráci s garantem studijního programu a prorektorem
pro vzdělávací činnost.

(4)

Hodnocení studijního programu se uskuteční nejméně jednou v období platnosti jeho
akreditace.
Čl. 8
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti v kurzech celoživotního
vzdělávání

(1)

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti v kurzech celoživotního
vzdělávání (dále jen „CŽV“) se řídí v přiměřeném rozsahu obdobnými pravidly jako
zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti v akreditovaných studijních
programech, uvedené v čl. 7.

(2)

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti v kurzech CŽV probíhá
v souladu s pravidly pro CŽV, která jsou upravena ve vnitřním předpisu Řád
celoživotního vzdělávání.

Čl. 9
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti
(1)

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti je založen zejména na
zajišťování a hodnocení kvality těchto ukazatelů:
a) míra plnění strategických cílů s vazbou na tvůrčí činnosti,
b) propojení tvůrčí činnosti se vzdělávací činností,
c) hodnocení akademických pracovníků podílejících se na tvůrčí činnosti a jejich
kvalifikační růst,
d) zapojení studentů do tvůrčí činnosti,
e) řešené interní, národní a mezinárodní vědecké projekty,
f) zapojení do aplikovaného výzkumu,
g) výstupy z vědeckých konferencí pořádaných AS,
h) hodnocení nejvýznamnějších výstupů z tvůrčí činnosti,
i) analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik v oblasti tvůrčí činnosti.

(2)

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti dále vychází z požadavků NAÚ
na akreditaci profesních studijních programů.
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(3)

Hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti, která popisuje kvalitativní ukazatele uvedené v odst.
1, zpracovává rada ve spolupráci s prorektorem pro vědu a výzkum.

(4)

Pravidla hodnocení výsledků a výstupů tvůrčí činnosti akademických pracovníků jsou
stanovena v pokynu rektora AS, který reflektuje aktuálně platnou metodiku hodnocení.
Čl. 10
Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality souvisejících činností

(1)

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality souvisejících činností je založen
zejména na zajišťování a hodnocení kvality těchto ukazatelů:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

míra plnění strategických cílů s vazbou na související činnosti,
finanční a personální zabezpečení,
materiální a technické zabezpečení,
public relations,
nakladatelská a ediční činnost,
knihovní a informační služby,
podpora mobility studentů a zaměstnanců,
poradenské služby pro studenty a zaměstnance,
podpora studentů v oblasti ubytování a stravování,
podpora studentů v mimostudijních činnostech,
podpora studentů se specifickými potřebami.

(2)

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti dále vychází z požadavků
NAÚ na akreditaci profesních studijních programů.

(3)

Hodnotící zprávu o kvalitě souvisejících činností, která popisuje kvalitativní ukazatele
uvedené v odst. 1, zpracovává rada ve spolupráci s prorektorem pro strategický rozvoj.

(4)

Hodnocení kvality souvisejících činností je vnímáno jako hodnocení činností, které
podporují vzdělávací a tvůrčí činnost.

Část třetí
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
(1)

Pravidla zajišťování kvality nabývají platnosti1 dnem registrace ministerstvem.

(2)

Pravidla zajišťování kvality nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části
internetových stránek AS.

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. v. r.
rektor
1

podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona
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