
 
 

 

 

Zápis ze zasedání  

Rady pro vnitřní hodnocení MU 22. října 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát Masarykovy univerzity 

 

Program: 

1. Projednání záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu Environmental and 

Sustainability Education (Joint Degree) předloženého Fakultou sociálních studií; 

2. Změna garantů studijních programů Fakulty sociálních studií 

3. Hodnocení tvůrčí činnosti ve studijních programech  

4. Projednání záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell 

Biology předloženého Přírodovědeckou fakultou; 

5. Projednání návrhu přeměny doktorských studijních programů předložených Přírodovědeckou 

fakultou; 

6. Projednání návrhu přeměny doktorských studijních programů předložených Fakultou sportovních 

studií; 

7. Projednání návrhu vzniku bakalářského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka 

předloženého Filozofickou fakultou; 

8. Projednání návrhu přeměny doktorského studijního programu Dějiny starověku předloženého 

Filozofickou fakultou; 

9. Projednání návrhu rozšíření bakalářského studijního programu Pedagogika předloženého 

Filozofickou fakultou; 

10. Projednání návrhů prodloužení studijních programů předložených Filozofickou fakultou; 

11. Různé. 

 

 

Ladislav Rabušic, místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení (dále „RVH“), úvodem přivítal přítomné a 

představil cíle a program jednání. Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš předal jmenovací dekret 

novému členu RVH Jiřímu Němcovi.   

 

1. Projednání záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu Environmental and 

Sustainability Education (Joint Degree) předloženého Fakultou sociálních studií 

Jan Činčera, navržený garant, představil záměr vzniku studijního programu, který je zaměřen na výchovu 

vedoucích pracovníků v oblasti vzdělávání v tématu udržitelného rozvoje. Program bude uskutečňován ve 

spolupráci s třemi univerzitami z Německa, Rakouska a Švédska. 

Stanislav Balík, děkan Fakulty sociálních studií, představil fakultní kontext, ve kterém nově vznikající program 

doplní spektrum možností pro zahraniční studenty. Vzhledem k dosavadním zkušenostem fakulty 

s uskutečňováním obdobných programů lze očekávat uchazeče z evropských i mimoevropských zemí, naopak 
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pro české studenty vzhledem k existenci poplatku za studium pravděpodobně nebude studijní program 

atraktivní.  

V diskusi se členové RVH věnovali otázce personálního zabezpečení programu na jednotlivých partnerských 

univerzitách. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje záměr vzniku navazujícího magisterského studijního programu 

Environmental and Sustainability Education, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Fakultou 

sociálních studií.  

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Změna garantů studijních programů Fakulty sociálních studií 

Rada pro vnitřní hodnocení byla Fakultou sociálních studií informována o změnách garantů studijních 

programů.  

 

Bakalářský studijní program Politologie 
Děkan Fakulty sociálních studií jmenoval garantem prof. PhDr. Lubomíra Kopečka, Ph.D. 
 
Navazující magisterský studijní program Politologie 
Děkan Fakulty sociálních studií jmenoval garantem prof. PhDr. Lubomíra Kopečka, Ph.D. 
 
Navazující magisterský studijní program Conflict and Democracy Studies 

Děkan Fakulty sociálních studií jmenoval garantem doc. Marka Rybáře, M.A., Ph.D. 
 

Rada pro vnitřní hodnocení bere tyto změny na vědomí.  

 

3. Hodnocení tvůrčí činnosti ve studijních programech  

Petr Černikovský, ředitel pro kvalitu Masarykovy univerzity, představil členům RVH problematiku zajišťování 

kvality propojení pedagogické a tvůrčí činnosti ve studijních programech. Vysokoškolský zákon, příslušná 

nařízení vlády a metodické materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství kladou na vysoké 

školy požadavek, aby byla tvůrčí činnost adekvátně promítnuta do činnosti pedagogické. 

V diskusi se členové RVH věnovali možnosti využití výsledků hodnocení vědy dle metodiky M17+ při 

hodnocení studijních programů. Cílem hodnocení studijních programů by mělo být zejména posouzení 

vzdělávací činnosti, tvůrčí činnost bude brána v potaz především u doktorských studijních programů. 

Zohledněna však musejí být specifika jednotlivých vědních disciplín, aby je bylo možno relevantně posoudit 

vzhledem k národní a mezinárodní úrovni či mediánu oboru. 
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4. Projednání záměru vzniku navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell 

Biology předloženého Přírodovědeckou fakultou  

Jan Šmarda, navrhovaný garant, představil záměr vzniku studijního programu, který cílí na zahraniční 

studenty. Přírodovědecká fakulta disponuje adekvátním přístrojovým vybavením i personálním 

zabezpečením, struktura programu navíc odpovídá mezinárodně obvyklému přístupu. 

V diskusi se členové RVH věnovali otázce specifických požadavků na záměry vzniku studijních programů, které 

mají být uskutečňovány v anglickém jazyce. V těchto případech RVH požaduje, aby návrh panelu hodnotitelů 

zahrnoval alespoň jednoho hodnotitele, který v současnosti působí na relevantní zahraniční instituci. 

V případech záměrů vzniku studijních programů, které mají být uskutečňovány v anglickém jazyce, RVH dále 

požaduje, aby podklady byly předloženy v anglickém jazyce. 

Dále se členové RVH v diskuzi věnovali očekávanému počtu studentů, nastavení poplatků za studium a pozici 

studijního programu v kontextu dosavadní studijní nabídky Přírodovědecké fakulty. RVH dále vítá snahu 

vytvářet studijní programy, které se budou primárně orientovat na mezinárodní, nikoliv jen české prostředí. 

Návrh usnesení: 

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje záměr vzniku navazujícího magisterského studijního programu Molecular 

and Cell Biology, včetně návrhu panelu hodnotitelů, předložený Přírodovědeckou fakultou MU a současně:  

- požaduje, aby jedním z hodnotitelů studijního programu byl zahraniční expert; 

- požaduje, aby součástí návrhu vzniku bylo vymezení vztahu navrhovaného studijního programu vůči již 

akreditovaným studijním programům s podobným zaměřením v českém jazyce. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Projednání návrhu přeměny doktorských studijních programů předložených Přírodovědeckou 

fakultou 

Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů  

Vítězslav Bryja, navržený garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního studijního 

oboru. Zpravodajka RVH Ludmila Křivánková ocenila kvalitně připravený návrh přeměny. V diskusi se členové 

RVH věnovali otázce nutnosti uskutečňování doktorských studijních programů v české i anglické verzi, když 

vzhledem k mezinárodním zvyklostem je i v českých přírodovědných programech klíčovým jazykem 

angličtina. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Fyziologie, imunologie a 

vývojová biologie živočichů. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním 

hodnocením za 5 let. 
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Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Animal Physiology, Immunology and Developmental Biology 

Vítězslav Bryja, navržený garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního studijního 

oboru. V diskusi neměli členové RVH další připomínky nad rámec témat diskutovaných při projednávání 

českojazyčné verze studijního programu. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Animal Physiology, 

Immunology and Developmental Biology. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s 

vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 14 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

V 9.52 odešel Martin Bareš. 

 

6. Projednání návrhu přeměny doktorských studijních programů předložených Fakultou sportovních 

studií 

Kinantropologie  

Emanuel Hurych, navržený garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 

studijního oboru. Jedná se o jediný doktorský studijní program fakulty, není členěn na specializace a 

zachovává kreditový systém při současném využití možnosti stanovit milníky studia. Výrazné proměny 

doznala oborová rada, která je oproti dosavadnímu stavu méně početná a zahrnuje zástupce významných 

českých a slovenských kinantropologických pracovišť. 

Zpravodaj RVH Jan Zouhar kladně zhodnotil přípravu studijního programu a neměl další připomínky. V diskusi 

se členové RVH věnovali otázce kvalifikačního růstu akademických pracovníků FSpS a plánovanému počtu 

studentů. 
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Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Kinantropologie. Oprávnění 

uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

(Emanuel Hurych se hlasování RVH neúčastnil v souladu s čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu Rady pro vnitřní 

hodnocení.) 

 

Sport Sciences  

Emanuel Hurych, navržený garant, představil studijní program a způsob jeho přeměny z dosavadního 

studijního oboru. V diskusi se členové RVH věnovali otázce názvu studijního programu. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Sport Sciences. Oprávnění 

uskutečňovat studijní program se uděluje na 10 let s vnitřním hodnocením za 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

(Emanuel Hurych se hlasování RVH neúčastnil v souladu s čl. 7 odst. 4 Jednacího řádu Rady pro vnitřní 

hodnocení.) 

 

7. Projednání návrhu vzniku bakalářského studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka 

předloženého Filozofickou fakultou 

Hana Strachoňová, navrhovaná garantka, představila návrh vzniku profesně orientovaného studijního 

programu, který vzniká ve spolupráci Filozofické fakulty a Střediska pro pomoc studentům se specifickými 

nároky (Teiresiás). Zpravodaj RVH Emanuel Hurych ocenil posun studijního programu směrem k profesnímu 

zaměření. V diskusi se členové RVH věnovali otázce uplatnění absolventů a společenské poptávky.  
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Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 15 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh vzniku doktorského studijního programu Tlumočnictví českého 

znakového jazyka. Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

8. Projednání návrhu přeměny doktorského studijního programu Dějiny starověku předloženého 

Filozofickou fakultou 

Jarmila Bednaříková, navrhovaná garantka, představila studijní program, způsob jeho přeměny 

z dosavadního studijního oboru a změny, ke kterým došlo od předchozího jednání RVH. V oborové radě byl 

zvýšen počet habilitovaných členů, pozornost je věnována také počtu doktorandů na školitele. Zpravodaj RVH 

Ladislav Blažek kladně hodnotil posílení personálního zabezpečení a zlepšení grantového výkonu pracoviště.  

Rada pro vnitřní hodnocení dále upozorňuje na skutečnost, že zpravodaj obdržel aktualizované podklady ke 

studijnímu programu den před jednáním RVH. Tento postup označuje Rada pro vnitřní hodnocení za 

nežádoucí a poukazuje na třicetidenní předkládací lhůtu danou Jednacím řádem Rady pro vnitřní hodnocení 

MU.  

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 23 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh přeměny na doktorský studijní program Dějiny starověku. 

Oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje na 5 let. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 13 

Pro: 10 

Proti: 2 

Zdržel se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

V 11.00 odešel Josef Menšík. 

 

9. Projednání návrhu rozšíření bakalářského studijního programu Pedagogika předloženého Filozofickou 

fakultou 

Jiří Zounek, garant studijního programu Pedagogika, představil členům RVH nový studijní plán se specializací 

Digitální technologie ve vzdělávání, který reaguje na proměnu trhu práce a poptávku po odbornících v této 

oblasti. Jedná se o téma, kterému se Ústav pedagogických věd FF MU ve své výzkumné činnosti dlouhodobě 

věnuje, a disponuje proto potřebným personálním zabezpečením. Ivana Černá, zpravodajka RVH, vznesla 
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dotaz na srozumitelnost struktury jednotlivých studijních plánů pro uchazeče. V diskusi neměli členové RVH 

dalších připomínek. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 16 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh rozšíření bakalářského studijního programu Pedagogika o studijní 

plán se specializací Digitální technologie ve vzdělávání. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Projednání návrhů prodloužení studijních programů předložených Filozofickou fakultou 

Navazující magisterský studijní program Psychologie 

Iva Burešová, garantka studijního programu Psychologie, představila změny, ke kterým došlo po dobu 

uskutečňování studijního programu. Bylo posíleno personální zabezpečení, vzrostl grantový výkon a došlo 

také k dalšímu rozvoji spolupráce s jinými fakultami MU a dalšími subjekty mimo univerzitu. V souladu 

s předchozí dohodou děkanů FF a FSS je členem programové rady zástupce Katedry psychologie FSS MU.  

Josef Tomandl, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil činnost programové rady a zapracování připomínek, které 

měla RVH při předchozím jednání. 

Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu, upozornil na zavádějící formulace v zápisu z jednání 

Akademického senátu FF MU při projednávání studijního programu Psychologie. Garantka uvedla na pravou 

míru vyjádření uvedené v dotčeném zápisu a zástupci Filozofické fakulty ubezpečili Radu pro vnitřní 

hodnocení o snaze dále rozvíjet spolupráci s dalšími psychologickými pracovišti Masarykovy univerzity. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení navazujícího magisterského studijního programu 

Psychologie na 5 let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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Bakalářský studijní program Francouzský jazyk a literatura 

Petr Vurm, garant studijního programu Francouzský jazyk a literatura, představil studijní program, který je 

z velké části vyučován ve francouzském jazyce. Oproti předchozímu stavu byly přejmenovány lingvistické 

předměty, aby byla jejich struktura srozumitelnější pro studenty i uchazeče, a došlo k přestrukturování 

garantování jednotlivých předmětů, aby byla lépe rozložena zátěž na jednotlivé akademické pracovníky. 

Ladislav Rabušic v zastoupení zpravodaje RVH Josefa Janyšky přivítal změny, ke kterým ve studijním programu 

došlo. V diskusi neměli členové RVH dalších připomínek. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení bakalářského studijního programu Francouzský jazyk a 

literatura na 8 let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Doktorský studijní program Česká literatura 

Michaela Soleiman pour Hashemi, garantka studijního programu Česká literatura, představila změny, ke 

kterým ve studijním programu došlo a které byly projednány oborovou radou. Došlo k rozložení zatížení 

jednotlivých školitelů dle dřívějšího doporučení RVH, důsledněji se také dbá na evidenci zahraniční mobility 

studentů. Ke studijním povinnostem dále přibyla účast na interní konferenci doktorských studentů, která se 

bude konat pravidelně každý rok. 

Ladislav Rabušic, zpravodaj RVH, kladně zhodnotil provedené změny a příznivou dynamiku studijního 

programu. 

Návrh usnesení:  

Rada pro vnitřní hodnocení MU v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu Schvalování, řízení a hodnocení kvality 

studijních programů MU schvaluje návrh prodloužení doktorského studijního programu Česká literatura na 

8 let s počátkem od skončení doby stávajícího oprávnění uskutečňovat studijní program. 

Hlasování:  

Počet přítomných členů před zahájením hlasování: 12 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
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11. Různé 

Donika Stará, manažerka pro kvalitu, představila opatření děkana Ekonomicko-správní fakulty o převodech 

doktorských studentů do nástupnických studijních programů. Tím ESF MU dokončuje přechod na novou 

strukturu studijní nabídky, jelikož převody bakalářských a magisterských studijních programů již proběhly.  

Po projednání tohoto opatření Radou pro vnitřní hodnocení bude následně postup předložen ke schválení 

Vědecké radě MU.  

 

Ladislav Rabušic dále pozval členy RVH na diskusní setkání s garanty studijních programů, které proběhne 

v pátek 8. 11. v místnosti č. 209 v budově A1 univerzitního kampusu Bohunice a v pátek 29. 11. v místnosti 

K31 v budově K Filozofické fakulty, vždy od 11.00. Tématem diskusního setkání budou první zkušenosti 

s přípravou a činností programových rad na Masarykově univerzitě. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Příští jednání se uskuteční 19. listopadu od 8.00 v zasedací místnosti č. 300 na Komenského náměstí. 

 

Zapsal: Zdeněk Ježek 

Schválil: Ladislav Rabušic 
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Prezenční listina členů Rady pro vnitřní hodnocení MU 

 Přítomen Nepřítomen 

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. *  

prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. *  

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. *  

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. *  

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. *  

doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. *  

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.  * 

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.  *  

prof. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc. *  

Mgr. Josef Menšík, Ph.D. *  

Bc. Jiří Němec *  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. *  

doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. *  

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. *  

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. *  

 

Prezenční listina hostů 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. Prorektor pro vzdělávání a kvalitu  

Mgr. Petr Černikovský Odbor pro kvalitu 

Mgr. Zdeněk Ježek Odbor pro kvalitu 

Mgr. Veronika Kajurová, Ph.D. Odbor pro kvalitu 

Mgr. Donika Stará Odbor pro kvalitu 

Mgr. Jakub Vykydal Odbor pro kvalitu 

prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. Fakulta sociálních studií 

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. Fakulta sportovních studií 

Mgr. Tomáš Kalina Fakulta sportovních studií 

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. Přírodovědecká fakulta 

Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. Přírodovědecká fakulta 
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prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. Přírodovědecká fakulta 

Ing. Lucie Janíčková Přírodovědecká fakulta 

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. Filozofická fakulta 

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. Filozofická fakulta 

Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Petr Vurm, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Filozofická fakulta 

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour 
Hashemi, CSc. 

Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. Filozofická fakulta 

Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. Filozofická fakulta 

Mgr. Kateřina Kalová, Ph.D. Filozofická fakulta 
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Fakulta Oblast vzdělávání Povaha návrhu Studijní program (SP) Typ SP

Délka 

platnosti 

oprávnění (v 

letech) Garant SP

Profil 

SP

Forma 

studia

Jazyk 

výuky

ARTS Filologie prodloužení Česká literatura D 8 prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.PK cze

ARTS Historické vědy přeměna Dějiny starověku D 5 doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. PK cze

ARTS Filologie prodloužení Francouzský jazyk a literatura B 8 Mgr. Petr Vurm, Ph.D. P cze

ARTS Neučitelská pedagogika rozšíření Pedagogika B ok doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. PK cze

ARTS Psychologie prodloužení Psychologie N 5 doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. P cze

ARTS Filologie | Sociální práce návrh vzniku Tlumočnictví českého znakového jazyka B 5 Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. P cze

FSS Sociologie záměr vzniku Environmental and Sustainability Education N schváleno P eng

FSS Politické vědy změna garanta Conflict and Democracy Studies N projednáno doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. P eng

FSS Politické vědy změna garanta Politologie B projednáno prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. P cze

FSS Politické vědy změna garanta Politologie N projednáno prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. P cze

SCI Biologie, ekologie a životní prostředí přeměna Animal physiology, immunology and developmental biologyD 10 prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. PK eng

SCI Biologie, ekologie a životní prostředí přeměna Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů D 10 prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. PK cze

SCI Biologie, ekologie a životní prostředí záměr vzniku Molecular and Cell Biology N schváleno prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. P eng

SPORT Tělesná výchova a sport; kinantropologie přeměna Kinantropologie D 10 doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. PK cze

SPORT Tělesná výchova a sport; kinantropologie přeměna Sports Sciences D 10 doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. PK eng

Příloha č. 2: Přehled projednaných studijních programů RVH 22. 10. 2019

1 B = bakalářský; N = navazující magisterský; M = magisterský; D = doktorský
2 P = prezenční; K = kombinovaná
3 ČJ = český jazyk; AJ = anglický jazyk
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