Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách
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HLAVNÍ CÍL NOVELY
Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování
vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti
České republiky.

DÍLČÍ CÍLE
1) Vytvořit podmínky pro profilaci jednotlivých vysokých škol, a podpořit tak kvalitní naplňování
jejich rolí v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje, inovací, umění a dalších tvůrčích činností
2) Posílit autonomii a odpovědnost tak, aby umožňovaly zohlednit společenské potřeby a
specifické role jednotlivých vysokých škol
3) Nastavit transparentní pravidla financování tak, aby umožňovala strategické řízení a profilaci
vysokých škol a podporovala efektivitu systému jako celku
4) Snížit administrativní zátěž vysokých škol a odstranit technické překážky pro rozvoj a
zkvalitňování jejich činnosti

KLÍČOVÁ TÉMATA

1) Profilace a kvalita
2) Autonomie a odpovědnost
3) Financování
4) Technické úpravy
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Katalog navrhovaných opatření
Téma

Dílčí téma
1.1
Profilace

1. Profilace a kvalita

1.2
Hodnocení
kvality

Legislativní opatření
1.1.1 Kodifikace institutu akreditačních standardů s povinností rozlišovat
typ/zaměření VŠ resp. studijního programu („profesně zaměřených“ x
„všeobecně-akademických“ x „výzkumně zaměřených“)
1.2.1 Zavedení institucionální akreditace pro VŠ pro příslušný stupeň
studia. Její udělení bude podmíněno pozitivním vyhodnocením vnitřního
systému zajišťování kvality. Vyhodnocení bude provádět Akreditační
komise.
1.2.3 Stanovení Akreditační komise jako samostatného správního úřadu
nebo přenesení působnosti ministerstva ve správním řízení o akreditacích
a při zajišťování sekretariátu Akreditační komise na jiný správní úřad než
ministerstvo, bude-li takové řešení přijato v rámci racionalizace struktury
státní správy

Opatření MŠMT
1.1.2 Vytvoření konceptu a strategie diverzifikace terciárního vzdělávání;
musí zahrnovat i vymezení různých profilů studijních programů („profesně zaměřených“
x „všeobecně-akademických“ x „výzkumně zaměřených“)
1.2.2 Vydání standardů pro vnitřní zajišťování kvality VŠ pro účely aplikace § 79 odst. 5
písm. d) zákona o vysokých školách. Ministerstvo bude muset konzultovat tyto
standardy před jejich vydáním s reprezentacemi VŠ.

1.2.4 Zavedení standardů pro systematické vnější hodnocení vzdělávací a výzkumné
činnosti škol a zabezpečení takového plošného hodnocení po jednotlivých oblastech
vzdělávání ministerstvem. Ministerstvo bude muset konzultovat tyto standardy před
jejich vydáním s reprezentacemi VŠ.

1.3
Konsolidace

1.2.5 Vysoká škola v rámci vnitřního hodnocení kvality analyzuje i otázku
objektivity státních zkoušek s ohledem na naplnění výstupů z učení.
Předmětem hodnocení je mimo jiné i otázka složení příslušných komisí z
hlediska zajištění nezávislého vnějšího pohledu na výsledky studia v
daném studijním programu, a to s ohledem na jeho zaměření a cíle
(„profesně zaměřené“ x „všeobecně-akademické“ x „výzkumně
zaměřené“). Vysoká škola prokazuje funkčnost systému výběru externích
členů komisí a účinnost spolupráce s těmito odborníky.
1.2.6 Zajištění dohledu nad úrovní státní zkoušky v případě, že příslušná
VŠ nebude disponovat institucionální akreditací
1.3.1 Stanovit podmínky pro převoditelnost státního souhlasu působit
jako soukromá vysoká škola a akreditace na právního nástupce v případě
sloučení soukromých vysokých škol
1.3.3 Fúze VVŠ v Ostravě k 1.1.2015

1.3.2 Vydání standardů ministerstva pro posuzování splnění podmínek udělení státního
souhlasu
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2. Autonomie a odpovědnost

2.1
Personální
autonomie

2.2
Organizační
autonomie

2.1.1 Habilitační řízení zůstane zachováno. Obsazování míst profesorů (z
osob již habilitovaných) a požadavky na tato funkční místa si stanoví VŠ
sama. Bude rozšířena možnost povolat profesora, který není habilitován
(rozšířením §74 odst. 1 zákona o vysokých školách).
2.1.2 Práva habilitačních řízení budou vázána na akreditaci doktorských
studijních programů v příslušné oblasti habilitace.
2.1.3 Tvůrčí výkon osob, které obsazují funkční místa profesorů (za
posledních 5 let jednotlivě), bude veřejnou informací vstupující do
vnějších hodnocení a akreditací.
2.2.1 Převedení rozhodování o dělbě kompetencí uvnitř VVŠ plně do
kompetence ústředních orgánů VVŠ, přičemž ustanovování těchto orgánů
zůstane v současné podobě. Budou odstraněny některé překážky
související s neslučitelností funkcí člena akademického senátu.

2.2.2 Systematizace výběru členů správních rad VVŠ a metodická koordinace jejich
činnosti

2.3
Konsorcia

3. Financování

4. Technické úpravy

2.3.1 Možnost vytváření konsorcií vysokých škol a dalších subjektů, včetně
konsorcií různých typů participujících subjektů
3.1 Kontraktové financování od 1.1.2016. Součástí kontraktu by měly být i
záměry vysoké školy v oblasti investic.
3.3 Uplatnění pouze standardní doby studia (bez zvýšení o jeden rok) pro
účely stanovování poplatků za studium (ze zákona o vysokých školách
vypustit §58, odst. 3 a 7).
3.4 Umožnit vysokým školám, aby mohly až 2/3 prostředků z poplatků za
studium využít k jiným účelům než k tvorbě stipendijního fondu.

4.1 Prostřednictvím technických úprav budou řešeny některé provozní
problémy související s aplikací stávajícího zákona o vysokých školách
(např. zjednodušení procedur uznávání zahraničního studia, zjednodušení
doručování rozhodnutí studentům, …) vč. dalších návrhů, na kterých bude
panovat shoda s reprezentacemi VŠ.

3.2 Průběžné posilování prvků kontraktového financování na bázi institucionálních
rozvojových plánů (do konce 2015)

4.2 Zjednodušení a sladění výkaznictví vůči ministerstvu (odstranění duplicit)
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