Slovník pojmů k zákonu o vysokých školách
A
Academic body (Section 7 (1) - akademický orgán
Academic ceremony (Section 4 e) - akademický obřad
Academic community (Section 3) - akademická obec
Academic degree (Section 2 (9) - akademický titul
Academic freedoms (Section 4) – akademické svobody
Academic insignia (Section 17 (2) g) - akademická insignie
Academic rights (Section 4) – akademická práva
Academic senate (Section 8, 9) - akademický senát
Academic staff (Section 70) – akademičtí pracovníci
Accreditation (Section 79) - akreditace
Accreditation authority (Section 83) – Akreditační úřad (jako zkratka pro Národní akreditační
úřad pro vysoké školství)
Administrative infractions (Part XV) – přestupky
Admission procedure (Section 50) – přijímací řízení
Appeals Committee (Section 83d) – přezkumná komise
Appointment of Associate Professors (Section 71) – jmenování docentem
Appointment of Professors (Section 73) – jmenování profesorem
Annual financial statement (Section 21 (3) – výroční zpráva o hospodaření
Annual report on the activities (Section 21 (2) - výroční zpráva o činnosti
Artistic Board (Section 7 (1) - umělecká rada
Assistant professor (Section 70 (1) – odborný asistent
Associate professor (Section 70 (1) - docent
Autonomy (Section 6 (1) – samosprávná působnost

B
Bachelor´s degree programme (Section 45) – bakalářský studijní program
Ballot (Section 8 (1) - tajné hlasování

Board of Trustees (Section 14) - správní rada
Bursar (Section 16) – kvestor
Bursary fund (Section 18 (6) c) - stipendijní fond

C
Capital assets regeneration fund (Section 18 (5) b) – fond reprodukce investičního majetku

D
Dean (Section 28) - děkan
Degree certificate/higher education diploma (Section 46 (6) - vysokoškolský diplom
Degree programme (Section 44) - studijní program
Diploma supplement (Section 57 (1) f) – dodatek k diplomu
Disciplinary code (Section 17 (1) i) - disciplinární řád pro studenty
Disciplinary committee (Section 13) - disciplinární komise
Doctoral degree programme (Section 47) – doktorský studijní program

E
Election regulations (Section 17 (1) b) - volební řád
European Association for Quality Assurance in Higher Education (Section 84 (3) –
Evropská asociace pro zabezpečování kvality ve vysokém školství (ENQA)
European Register of Quality Assurance Agencies (Section 84 (3) – Evropský registr agentur
zabezpečujících kvalitu (EQAR)
Evaluation Committee (Section 87 e) – hodnotící komise
External evaluation (Section 87) – vnější hodnocení
Extraordinary professor (Section 70 (1) – mimořádný profesor

F
Field of study (Section 44a) – oblast vzdělávání
Fund for bonuses (Section 18 (5) d) – fond odměn
Fund for earmarked financial resources (Section 18 (5) e) – fond účelově určených
prostředků

Fund for operational purposes (Section 18 (5) g) – fond provozních prostředků

G
Graduate’s profile (section 44 (2) b) - profil absolventa

H
Habilitation procedure (Section 72) – habilitační řízení
Higher Educational Act – zákon o vysokých školách

I
Institutional accreditation (Section 81a) – institucionální akreditace
Internal Evaluation Board (Section 12a) - rada pro vnitřní hodnocení
Internal regulations (Section 17) - vnitřní předpisy

L
Lifelong learning (Section 60) - celoživotní vzdělávání

M
Master´s degree programme (Section 46) – magisterský studijní program

N
National Accreditation Bureau for Higher Education (Section 2 (6) – Národní akreditační
úřad pro vysoké školství

P
Pool of evaluators (Section 83e) – seznam hodnotitelů
Private higher education institution (Part III) - soukromá vysoká škola
Procedure for the appointment of professors (Section 74) – řízení ke jmenování profesorem
Professor emeritus (Section 70 (4) – emeritní profesor
Public higher education institution (Part II) - veřejná vysoká škola

R
Rector (Section 10) – rektor
Register of artistic outcomes (Section 87 (1) j) – registr uměleckých výstupů
Register of students (Section 88) – matrika studentů
Report of the internal evaluation of the quality of the educational, creative and related
activities (Section 12a (4) c) – zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností
Reserve fund (Section 18 (6) a) - reservní fond
Rules of procedure (Section 17 (1) c) - jednací řád

S
Strategic plan of the Ministry (Section 87 (1) b) – strategický záměr ministerstva
Scholarship and bursary regulations (Section 17 (1) h) - stipendijní řád
Scholarship fund (Section 18 (6) c) - stipendijní fond
Scientific Board (Section 11, 12) - vědecká rada
Social fund (Section 18 (6) f) - sociální fond
Standards of accreditation (Section 78a) – standardy pro akreditace
State approval (Section 39) - státní souhlas
State examination (Section 53) – státní zkouška
State higher education institution (Part XVI) - státní vysoká škola
Statute (Section 2 (6) - statut
Strategic plan for the educational and creative activities of the public higher education
institution (Section 9 (1) i) - strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti veřejné vysoké
školy
Study-related fees (Section 58) – poplatky spojené se studiem
Standard length of studies (Section 44 (2) e) - standartní doba studia

V
Visiting professor (Section 70 (4) – hostující profesor

Slovník pojmů k nařízení vlády o standardech
pro akreditace ve vysokém školství
B
Bachelor´s degree programme with academic orientation (Title II, C) – akademicky
zaměřený bakalářský studijní program
Bachelor´s degree programme with professional orientation (Title II, D) – profesně
zaměřený bakalářský studijní program

C
Combined form of study (Title II, I) – kombinovaná forma studia

D
Degree programmes carried out in a foreign language (Title II, K) – studijní programy
uskutečňované v cizím jazyce
Distance form of study (Title II, I, J) – distanční forma studia

I
Internal evaluation of the quality (Part I, A, V) – vnitřní hodnocení kvality
Internal quality assurance system (Part I, A, V) – vnitřní systém zajišťování kvality

L
Learning outcomes (Part I, A, VI, 4) – výsledky učení

M
Master´s degree programme with academic orientation (Title II, F) - akademicky zaměřený
magisterský studijní program
Master´s degree programme with professional orientation (Title II, G) - profesně zaměřený
magisterský studijní program

S
Study load (Title I, D, II, 5) – studijní zátěž
Study outcomes (Title I, D, IV) – výsledky studia
Study supports (Title I, D, IV, 3) – studijní opora

