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V Praze dne 14. 10. 2018

Prodloužení akreditací

díky novele zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, mohou studenti ČVUT MÚVS
dostudovat v dosavadních studijních oborech až do konce roku 2024.
Zákon č. 137/2016 Sb., https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-137/zneni-20180831
znění od 31.8.2018
Čl. II
Přechodná ustanovení
(3) Akreditované studijní programy, které uskutečňují vysoké školy podle dosavadních právních
předpisů k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou akreditovány na
stanovenou dobu, nejméně však na dobu do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno
i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory. Opatření přijatá na základě §
85 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstávají ve vztahu k uvedeným studijním programům zachována; při jejich
případném rušení nebo při stanovování opatření Národním akreditačním úřadem pro vysoké
školství se přiměřeně použijí ustanovení § 83c a § 86 odst. 2 a 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dni nabytí účinnosti tohoto zákona však
nelze žádat o akreditaci rozšíření uvedeného studijního programu o nový studijní obor ani
rozšířit uvedený studijní program uskutečňovaný vysokou školou v rámci oblasti vzdělávání, pro
kterou má vysoká škola institucionální akreditaci podle § 81a a 81b zákona č. 111/1998 Sb., ve
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znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o nový studijní obor.
1.

2.

3.

4.

Studenti, kteří nastoupili do B 6208 Ekonomika a management v akademickém roce
2018/2019, jsou převáděni do nově akreditovaného studijního programu
B0413A050002 Ekonomika a management.
Studenti, kteří nastoupili do N 3949 Řízení rozvojových projektů v akademickém roce
2018/2019, jsou převáděni do nově akreditovaného studijního programu
N0413A050002 Projektové řízení inovací.
Studenti, kteří nastoupili ke studiu v akademickém roce 2017/2018 a dříve, dostudují ve
studijním programu, do kterého nastoupili, nebudou převáděni do nových akreditací,
nezávisle na termínu konce platnosti akreditace (srpen 2019). Díky novele zákona
mohou studenti v dosavadních studijních oborech studovat až do konce roku 2024.
V akademickém roce 2019/2020 bude opět otevřeno přijímací řízení pro B 7507
Specializace v pedagogice. Díky novele zákona je umožněno přijímání nových studentů
do těchto „starých“ oborů Učitelství odborných předmětů / Učitelství praktického
vyučování a odborného výcviku až do konce roku 2019. A samozřejmě dále probíhá
proces nových akreditací.

S pozdravem

Ing. Pavel Andres, Ph.D.
Koordinátor pro studijní záležitosti
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