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Varianta A

� Veřejné a státní vysoké školy, které jsou zřizovány zákonem, 
nepodléhají akreditaci (instituce ani studijních programů); mají však 
povinnost zavést vnitřní systém zajišťování kvality, který podléhá v 
pravidelných intervalech (např. 7 let) vnější evaluaci (tedy zhodnocení
stavu, na jehož základě jsou stanovena opatření ke zlepšení). 

� Soukromé vysoké školy podléhají státnímu souhlasu a akreditaci 
studijních programů podle současné právní úpravy. Soukromé vysoké
školy, které prokážou existenci funkčního vnitřního systému zajišťování
kvality, mohou získat institucionální akreditaci, která nahrazuje 
povinnost akreditace jednotlivých studijních programů.
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Varianta B

� Vysoká škola (veřejná, státní nebo soukromá) získá buď institucionální
akreditaci vázanou na určitý profil (vymezený pomocí referenční
kategorie oblastí vzdělávání odvíjejících se od klasifikace ISCED), která
nahrazuje povinnost akreditace jednotlivých studijních programů v 
rámci příslušného profilu, anebo jednotlivé studijní programy vysoké
školy podléhají akreditaci v rozsahu současné právní úpravy. 

� Institucionální akreditace se na základě prokázání existence funkčního 
vnitřního systému zajišťování kvality uděluje na dobu neurčitou s 
povinností vnější evaluace vnitřního systému zajišťování kvality v 
pravidelných intervalech (např. 7 let).
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Varianta C

� Současná právní úprava akreditací v zákoně o vysokých školách je 
zachována a doplněna o možnost vysoké školy prokázat funkční vnitřní
systém zajišťování kvality a získat o tom od akreditační autority 
osvědčení. V takovém případě vnitřní systém zajišťování kvality 
podléhá v pravidelných intervalech (např. 7 let) vnější evaluaci.

� Žádosti o akreditaci studijního programu předložené vysokou školou s 
osvědčením o vnitřním systému zajišťování kvality jsou považovány za 
schválené, pokud akreditační autorita v krátké lhůtě po doručení (např. 
15 nebo 30 dnů) nezahájila jejich posuzování. I v takovém případě je 
však akreditační autorita povinna přihlížet k výsledkům vnitřního 
systému zajišťování kvality vysoké školy a vypořádat se s jeho závěry 
ve vztahu k příslušnému studijnímu programu.

� Žádosti o akreditaci studijního programu předložené vysokou školou 
bez takového osvědčení podléhají posuzování a řízení podle současné
právní úpravy.
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Akreditace oblastí vzdělávání?

� Akreditace oblastí mezinárodně unikátní koncept
� Nástroj popisu profilu školy pro institucionální akreditaci
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