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PŘÍKAZ REKTORA 

č. 19/2021 

Změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování 

__________________________________________________________________ 

I. 
Úvodní ustanovení 

 

(1) Tato vnitřní norma ČVUT, v návaznosti na Akreditační řád ČVUT (dále jen „AŘ ČVUT“) a Hodnocení 
kvality studijních programů ČVUT, upřesňuje postup při předkládání a projednávání změn ve 
studijním programu (dále jen „SP“) v průběhu jeho uskutečňování, a to u SP s oprávněním 
uskutečňovat SP na základě udělené institucionální akreditace ČVUT, tak i u SP akreditovaných 
Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále jen „NAÚ“). 

(2) Základní atributy SP není možné v průběhu uskutečňování SP měnit; jedná se o následující náležitosti 
uvedené v § 44 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen 
„zákon“): 

a) název SP, 
b) typ SP, 
c) v případě bakalářského nebo magisterského SP profil SP, 
d) standardní doba studia ve SP, 
e) udělovaný akademický titul, 
f) oblast nebo oblasti vzdělávání s uvedením podílu oblastí vzdělávání, ve kterých je SP 

uskutečňován. 
Uvedené změny v základních atributech SP lze provést pouze akreditací nového SP nebo posouzením 
a schválením nového oprávnění uskutečňovat SP na základě udělené institucionální akreditace ČVUT. 

 
II. 

Podstatné změny SP 
 

(1) Podstatné změny v uskutečňování SP ve smyslu § 85 písm. c) zákona a příslušné metodiky NAÚ1  jsou 
projednávány podle  AŘ ČVUT, postupem vztahujícím se na projednávání závažných změn SP. Děkan 
je povinen podat žádost o změnu v přiměřené lhůtě před jejím promítnutím do uskutečňování 
daného SP.  

(2) Podnět ke změně závažného charakteru může vznést děkan příslušné fakulty nebo garant SP (dále 
jen „GSP“) po projednání s děkanem příslušné fakulty. 

(3) Za změnu závažného charakteru je považována podstatná změna uvedená v čl. 2 odst. 1 příslušné 
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metodiky NAÚ2. 
 

III. 
Méně podstatné změny SP  

 

(1) Méně podstatné změny v uskutečňování SP (změny méně závažného charakteru) projednává Rada 
studijního programu (dále jen „RSP“).  

(2) RSP je povinna projednat žádost o změnu ve SP v přiměřené lhůtě před jejím promítnutím 
do uskutečňování SP.  

(3) GSP je povinen před projednáním této změny požádat o stanovisko děkana příslušné fakulty a toto 
stanovisko předložit RSP. 

(4) Podnět k RSP k méně závažné změně může předložit GSP, člen RSP, vedoucí katedry/ústavu a garant 
studijního předmětu profilového základu daného SP. 

(5) Souhrn změn méně závažného charakteru je součástí výroční zprávy o hodnocení kvality SP. 

(6) Po projednání změny RSP oznámí děkan příslušné fakulty změnu RVH.  

(7) Za méně závažnou změnu je zejména považována:  
a) změna v podobě zařazení či vyřazení povinných i povinně volitelných předmětů, které nemají 

vliv na profil absolventa SP a tematické okruhy a zaměření státních zkoušek, 
b) změna studijního plánu SP spočívající ve změně doporučeného ročníku nebo semestru studia 

ve výuce předmětů, 
c) změna rozsahu, kreditové zátěže a způsobu ukončení povinných a povinně volitelných 

předmětů, 
d) změna garanta specializace (dále jen „GS“), pokud se SP člení na specializace a děkan 

po dohodě s GSP jmenuje GS. 

 
IV. 

Ostatní změny SP 

 

(1) Ostatní změny v uskutečňování SP, tj. změny, které nespadají pod čl. II nebo čl. III, projednává RSP 
na základě žádosti GSP, vedoucího katedry/ústavu nebo garanta předmětu. RSP je povinna projednat 
žádost v přiměřené lhůtě před jejím promítnutím do uskutečňování daného SP.  

(2) RSP je povinna uvádět projednané změny v zápisech ze zasedání. 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2021. 
 

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

rektor 
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