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Řád pro akreditaci studijního programu soukromé vysoké školy uměleckého 
výtvarného zaměření ART & DESIGN INSTITUT (dále jen ADI) 

I. 
Úvod 

1. Řád pro akreditaci studijního programu vysoké umělecké školy ADI je vydán v souladu se 

zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších zákonů, (dále jen „zákon“) 

a v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství, (dále jen „standardy pro akreditaci“). Oprávnění uskutečňovat studijní program 

uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“).    

 
2. Tento řád vymezuje postavení garanta studijního programu a dále vymezuje proces vzniku, 

schvalování a změn, studijního programu. Vymezuje rozsah pravomocí a odpovědnosti 
rektora a garanta studijního programu, vymezuje jejich spolupráci a koordinaci pro dosažení 
vysoké kvality pedagogického procesu. 

 
II. 

Garant studijního programu 
1. Pro studijní program ADI je jmenován rektorem garant studijního programu z řad 

akademických pracovníků ADI. 
 

2. Jmenován může být pouze akademický pracovník ADI naplňující požadavky NAÚ na osobu 
garanta studijního programu. 
 

3. Garant studijního programu úzce spolupracuje s garanty jednotlivých předmětů, zpracovává  
jejich připomínky, pedagogické, umělecké a výtvarné poznatky, navrhuje možné změny 
koncepce výuky pro zkvalitnění studijního programu.  

 
4. Garant studijního programu zejména koordinuje přípravu studijního programu, kontroluje 

kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej. 
 

5. Garant studijního programu zodpovídá za svou činnost dle bodu 3. rektorovi ADI a navrhuje 
mu případné změny ve studijním programu zkvalitňující studijní program. 

 
 
 
 



III. 
Proces přípravy studijního programu a návrh na podání žádosti o akreditaci 

 
1. Základním podkladem pro přípravu studijního programu jsou závěry Rady pro vnitřní 

hodnocení, která dohlíží na hodnocení kvality studijního programu v průběhu jeho realizace a 
vyjadřuje se k případným návrhům na změny v uskutečňovaném studijním programu z 
pohledu výsledků vnitřního hodnocení kvality vzdělávání 

2. Návrh na podání žádosti o akreditaci předkládá rektor statutárnímu orgánu ke schválení 
3. Přípravu studijního programu koordinuje garant studijního programu 
4. K návrhu o akreditaci studijního programu se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení 
5. Žádost o akreditaci studijního programu je podávána NAÚ prostřednictvím datové schránky 
6. Za podání žádosti zodpovídá statutární orgán, za věcnou správnost rektor, za obsahovou 

stránku podané žádosti garant studijního programu 
  

 
IV. 

Náležitosti návrhu na akreditaci studijního programu 
 

1. Návrh na akreditaci studijního programu obsahuje kromě náležitostí stanovených předpisy, 
NAÚ předepsaných tabulek a hodnotících standardů především: 

a) název studijního programu 

b) formu studia a jeho jazykovou mutaci, v níž bude realizován 

c) profil absolventa a jeho možné uplatnění na trhu práce, 

d) udělovaný akademický titul a standardní formu studia 

e) podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení 

f) skladbu předmětů, členění na předměty profilujícího základu a doplňující  
teoretické předměty  a okruhy státních závěrečných zkoušek, témata BP  

g) návrh na garanta studijního programu, skladbu ak. pracovníků 

h) zabezpečení studijní literatury, pomůcek a dalších studijních zdrojů. 
 

2. Personální zabezpečení studijního programu projednává zpracovatel studijního programu 
s případnými návrhy na rozšíření akademického sboru s rektorem.  

3. Součástí zpracování návrhu je i příprava a návrh Sebehodnotící zprávy.  
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Řád pro akreditaci studijního programu nabývá platnosti dnem 1.10.2018. 
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