AKADEMICKO-LIDSKÝ SLOVNÍK
ZÁKLADNÍ POJMY
Vysoká škola

Je vzdělávací instituce, která nabízí terciární vzdělání (tj.
nejvyšší článek vzdělávací soustavy).

Univerzita

Je vysokou školou, zabývající se výukou, vědou a výzkumem.
Univerzita se dělí na jednotlivé fakulty.

Fakulta

Část univerzity
odbornost.

Katedra

Část fakulty rozvíjející výukou a výzkumem určitou odbornost.

Akademický senát

Je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem
školy. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové
akademické obce. Senát schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet
fakulty a kontroluje využívání finančních prostředků, schvaluje
výroční zprávu o hospodařeni.

Akademická obec

Tvoří ji pedagogové a studenti fakulty. Student se stává
členem akademické obce složením slavnostního imatrikulačního
slibu.
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TYP VYSOKÉ ŠKOLY
Veřejná

Veřejné VŠ jsou financovány především dotacemi ze státního
rozpočtu. Zřizovány či rušeny jsou zákonem. V ČR je 25
veřejných vysokých škol. Studenti ve většině případů školné
neplatí.

Soukromá

Soukromé vysoké školy zřizuje soukromý zřizovatel na základě
povolení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Financovány jsou zpravidla z vlastních zdrojů a školného. V ČR
působí 39 soukromých vysokých škol.

Státní

Jsou zřizovány, spravovány a financovány přímo státem, resp.
příslušným ministerstvem. V ČR jsou pouze dvě státní vysoké
školy (Policejní akademie a Univerzita obrany).

TYP STUDIJNÍHO PROGRAMU
Bakalářský

Je zaměřen zejména na přípravu k výkonu povolání. Využívají
soudobé poznatky a metody; obsahují rovněž vybrané
teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně praxe je
tři roky. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou,
jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.
Absolvent získá titul Bc.

Magisterský

Je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na
soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na
zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí
činnosti. Program může navazovat na bakalářský studijní
program, pak trvá 2 až 3 roky, pokud jde o program
navazující na středoškolské vzdělání, trvá 4 až 6 let. Studium
se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je
obhajoba diplomové práce. Absolventi získávají titul „magistr“
(ve zkratce Mgr.), absolventi technických a ekonomických
oborů získávají titul „inženýr“ (ve zkratce Ing.) a absolventi
lékařství „doktor medicíny“ (ve zkratce MUDr.).

Doktorský

Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí

činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na
samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.
Standardní doba studia je tři roky. Studium probíhá podle
individuálního studijního plánu pod vedením školitele.
Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a
obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul Ph.D.
(uvádí se za jménem).
AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI
Rektor

Je vrcholným představitelem a reprezentantem univerzity.
Je volen a za výkon své funkce odpovídá akademickému
senátu. Do své funkce je jmenován prezidentem republiky.
Kromě jiných kompetencí jmenuje a odvolává děkany
fakult na základě návrhu akademického senátu příslušné
fakulty.

Prorektor

Funkcionář vedení univerzity pověřený řízením určité
oblasti (výuka, výzkum, rozvoj, vnější vztahy…). Je
jmenován rektorem.

Kvestor

Stará se o administrativní a ekonomické zázemí univerzity.

Děkan

Stojí v čele fakulty, na základě návrhu kateder ho volí
akademický senát fakulty na dobu tří let.

Proděkan

Funkcionář vedení fakulty, který řídí určitou oblast (výuku,
výzkum, rozvoj, vnější vztahy…). Je jmenován děkanem.

