
rstvo školstvl mládeže a tělov, chovy registrovalo podle 36 odst.2 a odst. 4 a 4]. odst. 2

a č. LLL[998 Sb., o vysokrich škoIách a o změně a dopInění dalších zákonrj (zákon o vysokrich

škoIách), ve znění pozdějších p edpis , dne 27.9.2O2L pod č.j. MSMT-6533{2O20-10 Statut Akademie

HUSPOL s.r.o.
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čÁsr pnvNí

zÁrg,^q.oNí usrlNovnní

ČHnet t

Zíweni a právní postavení

1) Akademie HUSPoL s.r.o. (dále jen ,,vysoká škola")je podle § 2 zákona č, lllll998 Sb,,

o lrysokých školách a o změně a doplnění áalších zákonů (zákono vysokých školách), ve znění

porocisi.t předpisů (dále jen ,,zákon") soukromou vysokou školou neuniverzitního typu,

2) Vysoká škola je spoleěností s ručením omezeným,IČ 63+ 68 352, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 19727. Vysoká škola je držitelem

státního souhlasu . opiaurrerrím působit jako soukromá vysoká škola, vydaného Ministerstvem

školství, mládeže a tůloqlchovy dne 18.06.1999 s nabytím právní moci dne |4,07,1999,

3) vysoká škola uskutečňuje bakalařské studijní programy a v souvislosti s tím vědeckou,

výzkumnou a další tvurčí činnost.

čHnek 2

Zá|ďadní údaje

1) Sídlem vysoké školy jsou Kunovice, Osvobození 699,

2) Název vysoké školy zní ,,Akademie HUSP)L s.r.o." Používaný z|<rácený nžuev pro označení

vysoké školy je ,,Akndemie Huspol." Cízojazyěný překlad názvuvysoké školy zní:

Anglicky - Academy HUSPOL
Německy - Akademie HUSPOL
Rusky - AxaAerrans HUSPOL
Slovensky - Akadémia HUSPOL

3) Název vysoké školy zněl do 10. ledna 2020 ,,Evropský PolYtechniclrY institut' S.r.o." Tento

byl změněn rozhodnuiím jediného společníka při qýkonu působnosti valné hromady obchodní

spoleěnosti. o tomto b}l vyhotoven notařsuy ,api" č. NZ gl2020, sepsaný Mgr, Lucií

Holubovou dne 10. 01.2020.

4) Vysoká škola plní poslání vysokoŠkolské instituce Se

programem reflektující pot eby trhu práce.

vzděl ávacím, vyzkumnym a tvťrrčím

5) Vzdělávací, q zkumná, v;ivojová a další tvrirčí činnost vysoké školy zahrnuje:

a) uskuteěňování akreditovan bakalá sk ch studijnich programri, vČetně Profilov; ch

specializací, realizujicí se prezenění i kombinovanou formou.

b)uskuteěňováníprogramriceloživotníhovzdělávání,

c) uskutečňování vyzkumné, vlivojové a další tvrčí činnosti,

d) meziregionální a mezinárodní spolupráci,



čÁsr onuHÁ

AKADEMIcxÉ, svoBoDy, AKADEMIcxÁ oBEC

čHnek 3

Akademické svobody

1) Na vysoké škole jsou zaruěena akademickápráva a svobody dle § 4 zál<ona:

a) svoboda vědy, výzkumu a umělecké tvorby a zveřejňovaní jejich výsledků,

b) svoboda vYuky spočívající především v její otevřenosti ruzn;ým vědeckým názorům.
vědeckým a výzkumn;fon metodám a uměleckým směrům,

c) právo uěit se zahrnující svobodnou volbu zarněíení studia v rámci studijních
programů a svobodu vyjadřovat vlastní né.zory ve výuce, jakož i čerpat další s qliukou
související právauvedenáv § 62 zákona,

d) právo členů akademické obce volit zasfupitelské akademické orgány,

e) právo používat akademické insignie a konat akademické obřady.

2) Zekladní principy, hodnoty a pravidla choviání platnápro všechny zaměstnance vysoké školy
a její studenty shrnuje Etický kodex vysoké školy (dále jen ,,eticlcy kodex").

čHnek 4

Akademická obec

1) Akademickou obec vysoké školy tvoří její akademičtí pracovníci a studenti dle § 3 ziŮ<ona.

2) Každý ělen akademické obce vysoké školy poživá akademickýchpráv a svobod uvedených
v § 4 zákona av č1. 3 Statutu.

3) Akademická obec vysoké školy je společn;fon a nedílným garantem akademických svobod
aptáv každého svého člena. Současně je povinností všech členů akademické obce tyto svobody
a pr áv a hájit a rozvijet.

4) Vysoká škola podporuje činnost vědeckých odborných, profesních, studentských ajiných
zájmových sdružení sdružujících členy akademické obce vysoké školy, jejichž činnost
napomáhá plnit poslání vysoké školy, amtĚe poskytovat těmto sdružením pomoc.

5) Členové akademické obce vysoké školy jsou povinni dbát jejího dobrého jména.
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čÁsr rŘnrí
oncÁNy vysorn šroly

čUnek S

Samosprávné akademické orgány a další orgány

1) Rektor,

2) Akademická rada,

3) Studentský senát,

4) Rada pro vnitřní hodnocení,

5) Prorektoři,

6) Kvestor,

7) Disciplinární komise.

čHnek 6

Rektor

l) Rektora jmenuje a odvolává jednatel,

2) Do doby ustavení nového rektora, zastupuje rektora prorektor jmenovaný jednatelem nebo

jednatel.

3) Rektor je nejvyšším akademickým představitelem vysoké školy, který přejímá odpovědnost

za systémové i proces ni iizenirežimu a chodu školy. K tomu je vybaven PatřiČnými nástroji,

jejichžprostřednictvím rozhoduje a jedná. Při zabezpečování ěinnosti a rozvoje vysoké školy

rektor zejména:

a) jmenuje a odvolává prorektory , Ťidi akontroluje jejich ěinnost, ukládá jim úkoly,

b) nawhuje jednateli zásaďy rozdělení pedagogických povinností akademických

pracovníků,

c) rozhoduje v administrativně právních věcech studentŮ v souladu se zákonem,

statutem, studijním a zkušebním řádem a dalšími závaznými PředPisY,

d) jmenuje a odvolává členy akademické rady,

e) jmenuje členy kolegia rektora,

f) jmenuje a odvolává členy rady pro vnitřní hodnocení,

g)jmenujeaodvolávápředseduačlenydisciplinámíkomise,

h) jmenuje předsedy a ěleny zkušebních komisí a zkuŠebních komisí Pro státní

závěreěné zkoušky,



ch) tvoří a realizuje akademické procesy a strategii vysoké školy jako celku, vČetně

dílčích strategií,

i) předkládánávrhy studijních programů a žádosti o akreditaci, rozšíření akreditace nebo

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů akademické radě ke

schválení,

j) tvoří koncepci personálního rozvoje vysoké školy v oblasti pedagogické,

k) realizuje a aktualizuje vnitřní předpisy a noímy vysoké školy,

l) spolupracuje s Národním akreditaěním úřadem pro vysoké školství, s Ministerstvem

školství, m\ádeže a tělovýchovy (dále jen ,,ministerstvo") a dalŠÍmi státními orgány.

4) V případě nepřítomnosti rektora, ho zastupuje prorektor v rozsahu, ktery rektor urČÍ.

5) Za svou činnost je rektor odpovědný jednateli.

6) Funkční období rektora je tříleté, funkci může zastávat opakovaně.

čllnet z

Akademická rada

1) Akademická rada vysoké školy působí jako koncepční, iniciativní a poradní orgán ve

stanovených oblastech činnosti vysoké školy, vyjadřuje se ke všem strategickým otázkám

činnosti vysoké školy. Působnost akademické rady vymezuje čl. 2 Jednacího řádu Akademické

rady.

2) Předsedou akademické rady vysoké školy je rektor.

3) Členy akademické rady jmenuje a odvolává rektor, kteý vymezllje ijejich počet a předsedá

jí. Jsou jimivýznamnipředstavitelé oboru, v nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávaci a tvŮrČÍ

činnost, Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než ělenové akademické obce vysoké

školy. Jmenování realizuje individuálně s nezastupitelností členství.

4) Ztitulu funkce jsou ěleny akademické rady prorektoři, vedoucí kateder a kvestor.

5) Funkcí tajemníka je pověřena osoba zŤad akademických pracovníků.

6) Akademická rada má minimálně sedm ělenů.

7) Vlastní činnost akademické rady upravuje Jednací řád Akademické rady, jakoŽto vnitřní

předpis vysoké školy.
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čHnek 8

Studentský senát

1) Studentský senát vysoké školy zajišťuje studentům prosazování jejich návrhŮ v rámci

administrace studia, informuje o změnách a termínech souvisejících s jejich studiem, slouŽÍ

k reprezentaci vysoké školy, podílí se na zlepšování podmínek studia a celkován rozvoji

vysoké školy.

2) Studentský senát zprostředkovává vzájeínnou komunikaci mezi studenty vYsoké ŠkolY

a samosprávnými akademickými orgány.

3) Studentský senát participuje a spolupracuje na organizování mimo vzdélávaci ěinnosti

studentů, zejménakulturních, sportovních, osvětově- vzděláv acich a jiných akcích.

4) členy studentského senátu vysoké školy voli ze svých řad studenti ze všech realizovaných

studijních programů a forem studia, na zžk|adé individuální nominace. VolbY jsou Přímé,

s tajným hlasováním.

5) Funkční období členů studentského senátu je omezeno standardní dobou studia PřísluŠného

studijního programu.

6) Způsob volby členů studentského senátu, organizační strukturu studentského senátu, Pravidla

pro jeho zasedžniupravuje Volební a jednací řád Studentského senátu, jakoŽto vnitřní PředPis

vysoké školy.

čHnek 9

Rada pro vnitřní hodnocení

1) Rada pro vnitřní hodnocení. předsedou Rady pro vnitřní hodnocení je rektor.

2) při jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení v souladu s § l2a zákona dbá rektor o to,

aby v ní byly rovnoměmě zastoupeny vědecké obory a oblasti vzdéIávÍniv souladu s odborným

zaměřením vysoké škole.

3) Funkční období členů Rady pro vnitřní hodnocení jmenovaných rektorem je nejvýŠe ČtYřleté.

4) Členství v Radě pro vnitřní hodnocení dáIe zariká:

a) dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává Členství v radě pro vnitřní

hodnocení,

b) dnem, ke kterému rektor člena rady pro vnitřní hodnocení po předchozím Projednání

v akademické radě odvolal

c) ukoněením studia člena Rady pro vnitřní hodnocení z řad studentŮ vysoké ŠkolY.

5) Do působnosti Rady pro vnitřní hodnocení kromě otž'zek stanovených zákonem dále PatřÍ:

a) schvalování záméru předložit žádost o akreditaci, rozŠÍření akreditace nebo

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programŮ předloŽený rektorem na

náwh akademickérady vysoké školy,
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b) kontrola dodržování příslušných právních předpisŮ a vnitřních předpisŮ při

uskuteěňovaní studij ních programů.

6) Rada pro vnitřní hodnocení má právo seznamovat se se závěry jednaní orgánŮ vysoké školy.

7) Složení Rady pro vnitřní hodnocení, její pravomoci, funkční období jejich členŮ a podrobnou

náplň její činnosti upravuje tento Statut a Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocenÍ.

čtánek 10

prorektoři

1) Prorektory jmenuje a odvolává rektor.

2) Prorektoři odpovídají za svou činnost rektorovi.

3) Prorektoři jsou odpovědni za tvorbu a komplexní zpracovtíní koncepcí, zarealizaci plánŮ

a úkolů a kontrolu oblasti činnosti a svěřených úseků, které řídí.

4) Prorektoři zastupují rektora zejména:

a) na úseku studijních záIežitosti a pedagogické činnosti,

b) na úseku vědy, výzkumu arozvoje,

c) na úseku mezinrárodní spolupráce a vnějších vztahů.

5) Prorektor na úseku studijních záležitosti a pedagogické činnosti, zejména:

a) vytváří návrhy vzdéIávaciěinnosti pro denní i externí formu studia,

b) zpracováváročnihodnocení pedagogické ěinnosti v jednotlivých stupních studia,

c) odpovídá za zpracováni a reďrizaci studijních programů prvního a druhého stupně

vysokoškolského studia realizovaného na vysoké škole,

d) podílí se na přípravě akreditačního spisu,

e) metodicky řídí a odpovídá zazajišténí přijímacího íízení, prvního a druhého stupně

vysokoškolského studia realizovaného na vysoké škole, provádí kontrolní činnost,

fl odpovídá za pŇběh výuky podle harmonogramu vysoké školy pro přísluŠný

akademický rok,

g) metodicky řídí a koordinuje ěinnost profesních studií a celoživotního vzdělávánÍ,

h) koordinuje studijní oddělení,

ch) plní další ukoly mu svěřené rektorem.

6) Prorektor na úseku vědy, výzkumu arozvoje, zejména:

a) výváří, koordinuje a odpovídá zapojeti rozvoje vědy a výzkumu,

b) řídí vědecko-výzkumné a rozvojové projekty vysoké školy,

c) podílí se na přípravě akreditačního spisu,



d) plní další úkoly mu svěřené rektorem.

7) Prorektor na úseku mezinárodní spolupráce a vnějších vztahi, zejména:

a) vytváři, koordinuje a odpovídá zanavazování, udržení a posilování vnějších vztahi
a mezinánodní spolupráce,

b) odpovídá a koordinuje spolupráci se zahraniěními vysokými školami a vědeckými
institucemi, odpovídá zapřipravuarcalizaci dohod o spolupráci s nimi,

c) odpovídá a koordinuje ve spolupráci se studijním oddělením studijní pobyty a praxe

studentů vysoké školy v zahraniěí azahrartiěních studentů na vysoké škole,

d) zajišt'uje veškerou agendu spojenou se zajištěním pobytů zaluaniěních lektorů a hostů

na vysoké škole,

e) plní další ukoly mu svěřené rektorem.

8) Funkční období prorektoru je tříleté, funkci mohou zastávat opakovaně.

čHnek 11

Kvestor

1) Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu vysoké školy a zastupuje ji v rozsahu stanoveném

opatřením rektora.

2) Kvestora jmenuje a odvolává rektor po předchozím souhlasu jednatele. Kvestorovi není

určeno funkční období, jeho působení je časově ohraniěeno jmenováním a odvoláním.

3) Kvestor je za svou činnost odpovědný rektorovi a jednateli.

čHnek 12

Disciplinární komise

1) Disciplinární komise projednává a řeší disciplinární přestupky.

2) Předsedu a její členy z řad členů akademické obce vysoké školy jmenuje a odvolává rektor
s přihlédnutím k paritnímu zastoupení členů akademické obce.

3) Disciplinámí komise je čtyř členná, z toho dva členové jsou studenti.

4) Funkění období členů disciplinární komise je dvouleté, funkci mohou zastávat opakovaně.

5) Postup při projednávánídisciplinárních přestupků a ukládaní sankcí,jakož i pravidlajednání
upravuj e Disciplinární řád.



čHnek 13

Akademičtí pracovníci

Akademickými pracovníky jsou podle § 70 odst. 1 ziů<ona ti profesoři, docenti, mimořádní
Profesoři, odbomí asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří
jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu
Práce jak pedagogickou, tak tvŮrčí činnost. Podrobnější vymezení povinností akademických
PracovníkŮ upravuje směmice Vymezení pracovních pozic vědecko-pedagogických
PracovníkŮ. Na výuce a vědeckovýzkumných aktivit se však mohou podílet i externí odborníci
nazákladě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

čÁsr črvnrÁ
sTUDIUM

čHnek 14

Studijní programy

Zét<lad vzdělávacích aktivit představují akreditované bakalářské studijní programy, včetně
profi lových specializací, uskutečňované prezenční i kombinovanou formou.

Clánek 15

Přijímací íízeni

l) zák|adní podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském programu je
vzdělání s maturitní zkouškou.

2) Rektor může stanovit další požadavky přijímacího Ťízení. Může se
orientovaný a motivačně zaměřený pohovor, případně doplněný o písemné
zkoušky.

dosažení st edního

jednat o oborově
testy, ev. praktické

3) VYsoká Škola zve ejní v dostateěném p edstihu, nejméně však čty měsíčním, lh tu pro
Podání P ihláŠek ke studiu a zp sob jejich podávání v listinné nebo elektronické podobě,
Podmínky p ijetÍ, termín a zp sob ově ování jejich splnění, a pokud je součástí ově ování
PoŽadavek p ijímací zkoušky, také formu a rámcov} obsah zkoušky a kritéria pro její
vYhodnocenÍ. Je-li podmínkou p ijetí ke studiu zdravotní zp sobilost uchazeče ke studiu,
zve ejní vysoká Škola rovněž požadavky na zdravotní zpťrsobilost ke studiu p íslušného
studijního programu.

4) Je-li studijnímu programu udělena akreditace Národním akreditačním ri adem pro vysoké
ŠkolstvÍ, nemusí vysoká škola v zájmu zachování zaěátku akademického roku dodržet
ČtY měsíČní lhritu pro podání p ihlášek ke studiu. V takovémto p ípadě mriže b;it lh ta pro
podaní p ihlášek ke studiu kratší, nejméně však jednoměsíční.



5) Přijímaci řizeni se zahajuje doruěením přihlášky, podávané spolu s dokladern o uhrazení
stanoveného poplatku za úkony s tím spojené a doplněnou o taxativně požadované přílohy.
Všechny týo části tvoří nedělitelný celek, jenž se stává součásti spisu o přijímacím íizeni
jakožo úředního dokumentu.

6) O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor.

7) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se vyhotol,uje do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke
studiu a musí býuchazečům doruěeno do vlastních rukou. Vysoká škola doručuje písemnosti
uchazečům o studium sama nebo prostřednictvím provozovate|e poštovních služeb. V případě
kladného rozhodnutí o přijetí, je možno rozhodnutí uchazeči doručit prostřednictvím
elektronického informačního systému vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy
auchazeč s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasí. Proti rozhodnutí se uchazeč
může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolacím správním orgánem je rektor.

8) Přijatý uchazeč o studium uzavře s vysokou školou nejpozději v den zápisu do studia
smlouvu o studiu.

9) Přťatý uchazeč o studium se stává studentem dnem zápisu do studia aziskává tím veškerá
práva a povinnosti studenta. Součástí podmínek zapséni do studia je uhrazení poplatků
spojených se studiem podle čl. 19 tohoto statutu.

10) Cizinci jsou přijímáni ke studiu do akreditovaných studijních programů uskutečňovaných
v českém jazyce zastejných podmínek jako občané České republiky.

1l) Cizinci mohou b}t přijati ke studiu v studijních programech rea|izovaných v českém jazyce
s podmínkou, že povinně vykonali jazykovou zkoušku z českého jazyka, což doloží
stanoveným certifikátem. Tato podmínka se nevztahuje na oběany Slovenské republiky a ty
cizince,kteří vykonali maturitní zkoušku z českého j azykav České republice.

12) Cizinci studují na vysoké škole jako:

a) studenti podle zákona a tohoto Statutu,

b) na zák|adě vyhlášení mezinárodních smluv, kterymi je Čn vázaná,

c) nazákladě dohod o spoluprácí, zejména v rámci mezinárodních programů,

d) na základě programů Evropské unie,

e) na základě dohod mezi vysokými školami,

í) nazák|adě dohody o účasti na dalším vzdéIávání.

ČHnek 16

Studenti

1) Přijatý uchazeč se stává studentem vysoké školy dnem zápisu do studia.
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2) Zapsaný student může v souladu s § 54 a studijním a zkušebním řádem přeruŠit studiu;

v době přerušení studia není osoba studentem. Dnem opětovného zápisu Po PřeruŠení studia

se osoba stává studentem.

3) po splnění stanovených studijních povinností má student právo zapsat se do dalŠÍho roěníku

studia; souěástí studijních povinností a zapsáni do dalšího roČníku studia je uhrazení

školného podle č1. 19 tohoto statutu.

4) právaa povinnosti studentů upravuje zákon, tento Statut, smlouva o studiu mezi vYsokou

školou a studentem, Studijní a zkušební řád, popř. další vnitřní předpisy a nonny vysoké

školy.

čHnek 17

celoživotní vzdělávání

l) V rámci své vzdělávací ěinnosti poskyuje vysoká škola bezplatně nebo zaiŮT adu studium

v programech celoživotního vzděláváni ďle § 60 zákona.

2) Bližšipodmínky celoživotního vzdělávaní upravuj e Řaa celoživotního vzdělávánÍ.

čHnek 18

vzdělávání v mezinárodně uznávaném kursu

1) V rámci své vzdělávací činnosti vysoká škola poskytuje bezplatně nebo zaúPlatu vzdě|áváni

v mezinarodné uznávaném kurzu orientovaném na zvýšení odbornosti studentŮ nebo

absolventů vysoké školy (dále jen,,kurz").

2) Bližší podmínky vzděIávání v mezinárodně uznávaném kursu upravuje Řád celoŽivotního

vzdé|áváni.

čHnek 19

Poplatky spojené se studiem

poplatky spojené se studiem a poplatky za stanovené administrativní Úkony vysoké ŠkolY vŮČi

studentovi, jejich výši, formu úhrady a splatnost stanovuje příkazem rektor s předchozím

souhlasem jednatele.

čHnek 20

Stipendia

Rektor může přiznat stipendium studentovi, který splnil podmínky podle zákona

a Stipendijního řádu, a to zpříspěvku, dotace nebo grantu, případně z jiných zdrojŮ a dále

z dotacena stipendia poskytované ministerstvem dle § 40 odst. 2 zikona.
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čÁsr pÁrÁ

z,q.nšŤovÁNí rvnLITy vzuĚlÁv,tcí, rvůnčí n s NIMI souvlsErícícrr
črNNosri l vŇiiŇi rróuiócnNí rvnLITy vzuĚlÁv.^cí, rvůnčí

ASNIMISOUVISEJICÍCHČrNNosrÍwsoxnŠroly

čHnek 2t

zajišt ování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy

1)Vysokáškolazavádíaudržujesystémzajišťováníkvalityvzdé|ávací'tvurčíasnimi
souvisejících činností a vnitřní hodnocení tvatity vzdé|ávacÍ, tvŮrČÍ a s nimi souvisejících

ěinností vysoké školy.

2) primárním dokume ntem zabý,vajícím se zajišt'ovaním kvality vzďéIávací, tvůrěí a s nimi

souvisejících činností a vnitřního hodnocení ťvality vzdéIávací, tvurěí a s nimi souvisejících

činností je zprávao vnitřním hodnocení, kterou vysoká Škola zPrac ovává a vYdávájednou za

5let, s tím, že kťdoročně je zpráva aktualizována o dodatek popisující zménY dosaŽené

v kvalitě a v řídících opatřenáh uzay ao 31. 08. daného akademického roku,

Článeu22

Druhy hodnocení

1) Na vysoké škole jsou prováděna tato hodnocení:

a) vnitřní hodnocení kvality vzdéIávaci. tvurčí a s nimi souvisejících ěinností vysoké

školy (vnitřní hodnocení kvality), které provádíradapro vnitřní hodnocení,

b)hodnoceníkvalitystudijníhoprocesu'kteréprovádístudenti.

2) výsledky hodnocení jsou promítnuty do strategického záměru vysoké školy, stejně tak do

řídících dokumentů vysoké školy,

čHnek 23

Vnitřní hodnocení kvality

1) Rada pro vnitřní hodnocení provádí pravidelné vnitřní hodnocení kvalitY vzdé|ávací a tvŮrČÍ

a s nimi souvisejících činností vysoké fuoty (dále jen ,,vnitřní hodnocení l<llality").

2)Zaprovedeníhodnoceníčinnostivysokéškolyodpovídárektor.

3) Vnitřní hodnocení kvality schvaluje akademickárada,

4)Vnitřníhodnoceníkvalityvysokéškolyzahrnujehodnocení:
Lz



a) strategického plánování, vedeni ařizeni vysoké školy,

b) mezinarodní spolupráce vysoké školy,
c) kvality vzdé|ávaci a pedagogické činnosti,

d) plnění arozvoj personálního zajištění, rozvoj lidských zdrojů,

e) materiálně technického zaj ištění,

f) výstupů qfzkumné, vývojové a tvurěí činnosti.

5) Vnitřní hodnocení kvality ve svých výstupech přih|iží k hodnocení kvalitY studijního

procesu.

6) Formy a četnost vnitřního hodnocení kvality upravuje vnitřní předpis vysoké ŠkolY Pravidla

systému zajišťování kvality vzdélávací, tvůrčí a s nimi souvisejících ČinnostÍ.

č|ánek24

Ilodnocení kvality studijního proce§u

1) Hodnocení studijního procesu provádí studenti anonymně,

2) zaprovedení hodnocení činnosti vysoké školy odpovídá rektor.

3 ) Hodnocení studijního procesu schvaluj e akademick á rada.

4) Hodnocení studijního procesu zahrnuje:

a) hodnocení kvality zajištění úuky a sylabů jednotlivých vyuěovacích disciPlín,

b) hodnocení služeb poskytovaných studentům,

c) hodnocení examinace v souladu s akreditovaným studijním programem.

5) Formy a četnost vnitřního hodnocení kvality sfudijního procesu upravuje vnitřní předpis

vysoké školy pravidla systému zajišťování kvality vzdéIávací, tvurČÍ a s nimi souvisejících

činností.

čÁsr šnsrÁ

PRAVIDLA HosPooaŘnNÍ, vÝnočNÍ zpnÁw

čHnex 25

Hospodaření vysoké školy

1) Vysoká škola hospodaří v souladu s obecně závaznýmí právními předpisy platnými Pro

společnosti s ručením omezeným.

2) Vysoká škola je financována především zpoplatků spojených se studiem, zPoPIatki za

uskutečňování programů celoživotního a profesního vzdéIávánÍ, z grartt:ti, darŮ a výnosŮ

z vlastní hospodařské ěinnosti.
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3) Vysoká škola vede účetnictví v rozsahu stanoveném zákonem é.56311991Sb., o ÚČetnictvÍ,

vi,e zněnípozdějších předpisu. Účetním obdobím není akademický rok, nýbrž kalendářní rok.

Zaúčetní období se zpracor,ár,á uzávěrka.

Článek26

Výroční zprávy vysoké školy

1) Vysoká škola každoročně vypracováv á a zveřejíuje VýroČní zprávu o Činnosti vYsoké ŠkolY

a Výroční zprávu o hospodaření vysoké školy a v souladu s § 42 odst. 1 písm. a) zákona je

vysoká škola předkláďá každoročně ministerstvu.

2) Za vypracování výročních zpráv odpovídá rektor.

3) Výroční zprávy schvaluje akademickárada.

4) Výroění zprávy musí b}t zveřejněny na úřední desce a ve veřejné Části webových stránek

vysoké školy.

čÁsr sEDMÁ

AKADEMICKE OBŘADY A INSIGNIE

čtánek27

Akademické obřady a insignie

1) Akademickými obřady jsou zejména inaugurace rektora, imatrikulace studentŮ, promoce,

udělení medailí a ocenění, slavnostní zasedini akademické rady, slavnostní shromáždění,

slavnostní ukončení studia v rámci programu celoživotního vzdělávání.

2) Slavnostní shromáždění se konají za účelem předaní udělených oceněnÍ, nebo jiné významné

události.

3) O konaní a pruběhu akadernických obřadů rozhoduje rektor,

4) Akademickými insignierni vysoké školy jsou znak,řetézy aŽezlo. O PouŽití akademických

insignií rozhoduj e rektor.
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čÁsr osvtÁ

znušova cí a z|vĚnrčNÁ usra.Novnní

ČHnek 28

zrušovací ustanovení

1) Zrušuje se Statut Evropského polytechnického institutu, s.r.o. registrovaný ministerstvem
dne 5. dubna 201 1 pod čj. 9l88/201 1-30.

čHnek 29

závěrečná ustanovení

I) Otazky výslovně neupravené příslušnými právními předpisy, Zakladatelskou listinou, tímto
Statutem mohou b}t upraveny dalšími vnitřními normami (pŤikazy, směrnicemi, opatřeními
a metodikami) vysoké školy, jejichžznéni je v souladu s platnými právními předpisy, vnitřními
předpisy a Zakladatelskou listinou.

2)TentoStatutnabyvávsouladus§36odst.4a§41 odst.2zákonaplatnostidnemregistrace
ministerstvem a účinnosti dnern následuiícím po dni registrace ministerstvem.
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Mgr. Pavel Polián, jednatel, rektor
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