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Fakulta financí a účetnictví 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
 

 
Jednací řád Akreditační rady Fakulty financí a účetnictví 

 
§1 Působnost Akreditační rady 

1. Akreditační rada je poradním orgánem děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (FFÚ). 

2. Akreditační rada jedná ve věcech stanovených Statutem Fakulty financí a účetnictví: 

a) projednává návrhy na akreditaci a úpravy předmětů zabezpečovanými katedrami FFÚ 
v bakalářském nebo magisterském studijním programu a předkládá děkanovi s t a n o v i s k o  
k  t ě m t o  n á v r h ů m , 

b) projednává návrhy na udělení, změnu či zrušení akreditace bakalářského či magisterského 
studijního programu nebo vedlejší specializace před jeho předložením Vědecké radě FFÚ VŠE, 

c) projednává další náměty předložené jí děkanem nebo příslušným proděkanem. 

3. Výsledkem jednání Akreditační rady je její stanovisko k návrhům a námětům uvedeným 
v předchozím odstavci. 

 
§ 2 Složení Akreditační rady 

1. Akreditační rada se skládá z jednoho zástupce každé katedry Fakulty financí a účetnictví (zpravidla 
vedoucí katedry) a předsedy, kterým je zpravidla příslušný proděkan. 

2. Členy Akreditační rady a jejího předsedu jmenuje děkan fakulty. 

3. Funkční období členů Akreditační rady nesmí přesáhnout funkční období děkana, který je do funkce 
jmenoval. 

4. Pro posílení externího prvku hodnocení a poskytnutí názorů studentů se jednání Akreditační rady 
dále účastní jeden zástupce studentů určený děkanem (zpravidla studentský tajemník) a jeden 
zástupce zaměstnavatelů či absolventů určený děkanem. Jednání se dále účastní systémový 
integrátor fakulty (SIF), studijní referentka fakulty určená děkanem a případně ad hoc další osoby 
přizvané příslušným proděkanem; osoby uvedené v tomto odstavci nehlasují o stanoviscích 
Akreditační rady. 

 
§ 3 Zásady jednání a hlasování Akreditační rady 

1. Materiály, které má Akreditační rada projednávat, musí být předloženy předsedovi a členům 
nejpozději jeden týden před konáním Akreditační rady. 

2. Návrhy k projednání předkládají vedoucí kateder jejímu předsedovi ve formátu stanoveném 
předsedou Akreditační rady. 

3. Předseda Akreditační rady řídí její jednání a po zasedání informuje o jeho závěrech děkana fakulty. 

4. Zápis z jednání předkládá předseda Akreditační rady děkanovi fakulty. 
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5. Zasedání Akreditační rady je usnášeníschopné, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů 
Akreditační rady. 

6. Hlasování o nových programech a jejich garantech se provádí odděleně a je tajné. Ostatní hlasování 
probíhají veřejně, pokud se Akreditační rada neusnese jinak. Pro tajné hlasování se z členů 
Akreditační rady se zřizuje dvoučlenná sčítací komise. 

7. Návrh stanoviska Akreditační rady je schválen, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 
p ř í t o m n ý c h  členů Akreditační rady. 

 
§ 4 Závěrečná ustanovení 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. května 2022. 
 
 

 
V Praze 27. dubna 2022 

 
 
 
 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 
děkan fakulty 

 
. 


