Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15.
prosince 2017 pod čj. MSMT-34105/2017 Statut Rady pro vnitřní hodnocení Českého vysokého
učení technického v Praze.

……………………………………………………
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol
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Preambule
Statut Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT (dále jen „RVH“) upravuje postavení, vnitřní organizaci
a základní činnosti RVH. RVH je zřízena Statutem Českého vysokého učení technického
v Praze1(dále jen „ČVUT“) v souladu s § 12a odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“).

Článek 1
Poslání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
Rada pro vnitřní hodnocení ČVUT
(1) schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT
(dále jen „Pravidla“) předložený předsedou RVH před projednáním ve Vědecké radě ČVUT (dále
jen „VR ČVUT“) a před předložením návrhu ke schválení Akademickému senátu ČVUT (dále jen
AS ČVUT),
(2) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČVUT,
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Čl. 18 odst. 1 písm. d) Statutu ČVUT.
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(3) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností ČVUT a dodatky k této zprávě,
(4) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností ČVUT,
(5) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném Statutem ČVUT.
Článek 2
Oblasti působnosti Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
(1) Hlavním úkolem RVH je provádět vnitřní hodnocení kvality ČVUT a všech procesů s kvalitou
souvisejících podle Pravidel a Statutu ČVUT.
(2) RVH odpovídá za přípravu a aktualizaci Pravidel.
(3) RVH připravuje metodiky pro hodnocení jednotlivých hodnocených oblastí.
(4) RVH se vyjadřuje na žádost rektora k materiálům v souvislosti s institucionální akreditací
a dalšími akreditacemi, které jsou následně projednávány a schvalovány VR ČVUT.
(5) RVH při své činnosti spolupracuje s jednotlivými fakultami a dalšími součástmi ČVUT.
(6) RVH zajišťuje vedení agendy akreditací studijních programů a vedení agendy institucionální
akreditace; tím není dotčena kompetence VR ČVUT.

Článek 3
Složení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
(1) RVH má 15 členů.
(2) Předsedou RVH je rektor, dalším členem je místopředseda jmenovaný rektorem z řad docentů
nebo profesorů ČVUT, kteří jsou akademickými pracovníky, a předseda AS ČVUT.
(3) Ostatní členy RVH jmenuje rektor, z toho 4 členy na základě návrhu AS ČVUT, kdy jeden z členů
je student ČVUT, 4 členy na základě návrhu VR ČVUT a 4 členy podle svého uvážení. Členy RVH
jsou docenti nebo profesoři ČVUT, případně významní odborníci z jiného pracoviště než ČVUT;
to se netýká předsedy RVH, předsedy AS ČVUT a studenta ČVUT.
(4) Při jmenování členů RVH dbá rektor, aby v ní byly zastoupeny hlavní obory vědy, tvůrčí činnosti
a hlavní oblasti vzdělávání uskutečňované na ČVUT.
(5) Členové RVH jsou jmenováni a odvoláváni rektorem po projednání příslušného návrhu VR ČVUT
a po vyslovení předchozího souhlasu AS ČVUT. V případě, že rektor odmítne navrženého člena,
musí své rozhodnutí zdůvodnit orgánu, který tohoto člena navrhl, a požádat o nový návrh.
(6) Členství v RVH je neslučitelné s funkcemi prorektora, děkana a ředitele vysokoškolského
ústavu, zastávanými na ČVUT.
(7) Organizační činnost RVH zajišťuje tajemník RVH, kterého ustanovuje rektor.
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(8) RVH může zřídit odborné panely pro jednotlivé oblasti své působnosti podle článku 2. Panel je
vždy řízen k tomu pověřeným členem RVH.
Článek 4
Funkční období Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
(1) Funkční období člena RVH je čtyřleté od okamžiku jeho jmenování; to se netýká rektora
a předsedy AS ČVUT.
(2) Délka funkčního období předsedy RVH je totožná s délkou funkčního období, po kterou
vykonává funkci rektora.
(3) Délka funkčního období člena, který je předsedou AS ČVUT, je totožná s délkou funkčního
období, po kterou vykonává funkci předsedy AS ČVUT.
(4) Členství v RVH zaniká
a) skončením funkčního období v RVH,
b) odvoláním rektorem; v případě, že odvolání nenavrhl orgán, který člena navrhl, musí
rektor tomuto orgánu odvolání zdůvodnit; důvodem k odvolání může být také nečinnost
člena po dobu delší než 6 měsíců,
c) členu RVH z řad zaměstnanců při ukončení pracovního poměru; to se nevztahuje na
emeritní profesory,
d) členu RVH při jeho jmenování do funkce neslučitelné podle čl. 3 odst. 6,
e) rektorovi ukončením jeho funkčního období,
f)

předsedovi AS ČVUT při skončení v této funkci,

g) studentovi, který byl navržen AS ČVUT v případě, že přestal být studentem ČVUT
a bezprostředně nepokračuje v dalším studiu na ČVUT,
h) rezignací nebo úmrtím člena.
(5) Při zániku členství v RVH navrhuje nového člena orgán, který navrhl člena, jehož členství
zaniklo.
Článek 5
Jednání Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
(1) Zasedání RVH svolává předseda RVH nebo místopředseda a to nejméně 2 x ročně.
(2) Zasedání RVH jsou neveřejná. Osoby, které se účastní zasedání RVH, dbají na důvěrnost.
Předkladatel bodu programu a zástupce fakulty či další součásti, jíž se projednávaný bod
programu týká, je vždy přizván k jeho projednání. Vyžaduje-lito povaha projednávané věci,
přizve předseda RVH k danému bodu programu členy odborného panelu či jiné osoby.
(3) Zasedání RVH řídí její předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
(4) Účast členů RVH na zasedáních RVH je nezastupitelná.
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(5) Ze zasedání RVH se vyhotovuje zápis, který je po schválení zveřejněn ve veřejně přístupné
části internetových stránek ČVUT.
(6) Usnesení RVH jsou přijata, jestliže s jejich přijetím vyjádří souhlas nadpoloviční většina všech
členů RVH.
(7) Další podrobnosti jednání RVH mohou být upraveny Jednacím řádem RVH.
Článek 6
Organizační zajištění činnosti Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT
(1) Činnost RVH je organizačně zajišťována Odborem rozvoje Rektorátu ČVUT.
(2) Tajemník RVH
a) připravuje podklady pro jednání RVH,
b) pořizuje zápis z jednání RVH,
c) organizuje průběh vnitřního hodnocení na ČVUT,
d) vykonává další činnosti podle pokynů předsedy RVH.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Statut RVH byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým
senátem ČVUT dne 29. listopadu 2017.
(2) Tento Statut RVH nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Tento Statut RVH nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., v. r.
rektor
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