
Návrh pravidelné agendy studijní komise AS UK

téma / problematika časový plán účel hlavní host
další možní hosté 

dle potřeby / dohody

Studijní informační systém leden

Diskuse stávajícího stavu SIS 
a výhledů do budoucna. 

Řešení konkrétních 
problémů, sběr návrhů a 

námětů.

vedoucí příslušného oddělení 
ÚVT

fakultní správci SIS
JM pan rektor

kancléř univerzity
širší veřejnost

Grantová agentura UK květen - červen
Diskuse průběhu a výsledků 

aktuálního kola, návrhy a 
náměty pro kolo následující.

prorektor pro vědu

předsedové oborových rad
JM pan rektor

kancléř univerzity
širší veřejnost

Celouniverzitní hodnocení 
kvality výuky studenty

březen
a

říjen

Diskuse proběhlého sběru dat 
a aktuálních zjištění. Návrhy 

a náměty do budoucna.
prorektor pro studium

vedoucí studijního odboru
JM pan rektor
zástupci fakult
širší veřejnost

Celouniverzitní hodnocení 
kvality výuky obecně

duben
Diskuse o postupu při 

vytváření širšího rámce 
hodnocení výuky na UK.

prorektor pro studium / 
prorektor pro rozvoj

zástupci studijního odboru
zástupci analytického odboru

JM pan rektor
širší veřejnost

Strategické otázky
říjen – listopad (aktulizace)

leden – únor (hodnocení 
uplynulého roku)

Diskuse témat Aktualizace 
dlouhodobého záměru, resp. 

diskuse nad plněním 
Aktualizace minulé, v oblasti 

studia.

prorektor pro studium / 
prorektor pro rozvoj

JM pan rektor
kancléř univerzity

širší veřejnost



Doktorské studium duben

Diskuse o fungování 
doktorského studia na 

fakultách a jeho koncepci do 
budoucna

Prorektor pro doktorské 
studium/ prorektor pro rozvoj

JM pan rektor
zástupci 

studijního/analytického 
odboru

zástupci fakult
širší veřejnost

Výuka jazyků na UK prosinec
Diskuse o současném stavu a 

koncepci výuky jazyků na 
UK

Prorektor pro studium/ ředitel 
UJOPu

JM pan rektor
zástupci UJOPu
zástupci fakult
širší veřejnost

Přijímací řízení listopad - prosinec
Vyhodnocení uplynulého 

přijímacího řízení a náměty 
do budoucna

Prorektor pro studium

JM pan rektor
zástupci studijního odboru

zástupci fakult
širší veřejnost

Výroční zpráva o činnosti květen - červen
Diskuse se výroční zprávou o 
činnosti – částí týkajících se 

studia
Prorektor pro studium

JM pan rektor
zástupci studijního odboru

širší veřejnost

Plánované jednorázové aktivity v období 2013-2014

 Profilace a akreditace v návrhu novely ZVŠ – předpokládaný termín – duben
 Reflexe boloňského procesu a jeho implementace na UK – předpokládaný termín – podzim 2013
 Novelizace Studijního a zkušebního řádu UK – duben 2013  (v období mezi vypršením lhůty pro vyjádření fakult a před vypršením lhůty 

pro podávání pozměňovacích návrhů členy senátu)
 Plagiátorství – bude řešeno průběžně, v letním semestru proběhnou semináře po skupinách „příbuzných“ fakult


