
b) Část žádosti – uskutečňování studijního programu na partnerských 
zahraničních vysokých školách 

1. Informace, jakým legislativním způsobem je studijní program v dané zemi uznáván (dále 
jen „akreditace“), s odkazem na příslušné národní legislativní normy. 
V žádosti o projekt Erasmus Mundus všechny čtyři zúčastněné VŠ deklarovaly způsobilost 
udělovat magisterské tituly oficiálně uznávané ve svých zemích. Tato deklarace byla provedena 
formou dokumentů „Statement concerning creation of degrees“, jejichž kopie jsou připojeny jako 
Příloha 2. V jednotlivých zemích se akreditace studijních programů řídí následujícími národními 
legislativními normami: 

• Portugalsko: Decreto-Lei nº 74/2006 (z 24. března 2006) 
• Itálie: Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n° 270 (z 22. října 2004) 
• Španělsko: Ley Orgánica de Universidades n° 121/000045 9 (z 20. prosince 2001) 

 
2. Informace o akreditaci (termín, doba platnosti apod.), pokud byl studijní program 
v zahraničí akreditován ještě před podáním žádosti české vysoké školy 
Všechny čtyři zúčastněné VŠ se zavázaly, že do začátku školního roku 2007/2008 získají oficiální 
akreditaci studijního programu/oboru „Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments 
and Historical Constructions“ ve svých zemích dle platné národní legislativy (viz Příloha 2). 

• University of Minho: program byl schválen akademickými orgány univerzity k 7. 11. 
2006, následně bude zaregistrován na Ministerstvu pro vědu. 

• University of Padova: program „Restauro Strutturale dei Monumenti e dell'Edilizia 
Storica“, jehož akreditace je platná i pro navrhovaný program, byl ustaven akademickým 
senátem (8. 4. 2006) a Administrativní radou univerzity (8. 5. 2006) a byl oficiálně 
vyhlášen Fakultní radou Engineering School (27.4.2006) a Oborovou radou Department 
of Construction and Transportation Engineering (30.3.2006). Program bude otevřený od 
ledna 2007. 

• Technical University of Catalonia: program je v procesu schvalování Radou guvernérů 
univerzity. Konečné schválení Ministerstvem pro školství a vědu se předpokládá na jaře 
2007. 

 
3. Informace vztahující se k vlastnímu studijnímu programu: příslušná část studijního 
plánu, obsah a rozsah závěrečných zkoušek spolu s tématy bakalářských, resp. diplomových 
prací, charakteristiky příslušných studijních předmětů, pravidla a podmínky pro vytváření 
studijních plánů, resp. jejich částí, pravidla a podmínky pro přijímání studentů do ročníků 
studia, které budou uskutečňovány na zahraniční vysoké škole. 
Studijní program je shodný pro všechny partnerské VŠ. Viz část žádosti a). 
 
4. Vymezení jednotlivých období (výuka, zkouškové období, odborné praxe), způsob 
kontroly studia, pravidla pro zařazování studijních předmětů do studijního plánu z hlediska 
jejich obsahové a časové návaznosti. 
Shodné pro všechny partnerské VŠ. Viz část žádosti a). 
 
5. Informace vztahující se k zabezpečení studijního programu: základní údaje o 
přednášejících (jejich stručná odborná C. V.), základní informace o prostorovém a 
materiálním zabezpečení uskutečňování studijního programu. 
Základní údaje o přednášejících jsou uvedeny v části žádosti a). Všechny čtyři zúčastněné VŠ se 
zavázaly formou „Letter of intent“, že budou schopny zajistit uskutečňování navrhovaného 
magisterského programu po stránce personální, prostorové i materiální. Kopie „Letters of intent“ 
jsou připojeny jako Příloha 3.
 
 

http://www.fsv.cvut.cz/akredit/samhc/priloha2.pdf
http://www.fsv.cvut.cz/akredit/samhc/priloha2.pdf
http://www.fsv.cvut.cz/akredit/samhc/priloha3.pdf
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