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Úvod 

Žádáme o rozšíření akreditace magisterského studijního programu (SP) Civil Engineering o studijní 
obor (SO) „Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions“ 
podle §80 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (VŠ). Tento obor bude vyučován podle 
§47a zákona o VŠ ve spolupráci se třemi zahraničními VŠ (University of Minho, University of 
Padova, Technical University of Catalonia) v rámci programu Erasmus Mundus – Action 1. V soutěži 
vyhlášené Evropskou komisí (EK) se projekt navrhovaného oboru umístil mezi vybranými a od 
školního roku 2007/2008 bude EK podporován (viz Příloha 1). 
Erasmus Mundus je program pro podporu spolupráce a mobility, jehož cílem je propagovat Evropu 
jako centrum vysoce kvalitního vysokoškolského vzdělání a zvýšit atraktivitu evropského vysokého 
školství ve třetích zemích. Obecně jsou v rámci Action 1 podporovány vysoce kvalitní integrované 
magisterské programy/obory, které jsou společně zajišťovány konsorciem sestávajícím z nejméně tří 
univerzit z různých evropských zemí. Integrací se rozumí to, že každý posluchač musí absolvovat části 
studia na nejméně dvou ze zúčastněných univerzit a to, že absolventům bude udělován dvojitý, 
vícenásobný nebo společný magisterský titul. 
Pro realizaci programu Erasmus Mundus bylo vytvořeno konsorcium čtyř VŠ (University of Minho – 
koordinátor, Fakulta stavební ČVUT v Praze, University of Padova, Technical University of 
Catalonia) a přidružené instituce Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR. Navrhovaný SO 
bude vyučován v angličtině dle studijního plánu společného pro všechny členy konsorcia. Studijní plán 
bude sestávat z 8 jednotek: 6 kurzů/předmětů (SA1 – SA6), 1 integrovaného projektu (SA7) a 
diplomové práce (SA8). Celková délka studia bude 40 týdnů, přičemž předměty SA1 – SA6 budou 
vyučovány formou intenzivních kurzů v prvních 24 týdnech, projekt SA7 bude probíhat do 26 týdne a 
posledních 14 týdnů bude věnováno diplomové práci. Studenti absolvují kurzy SA1 – SA6 a 
integrovaný projekt na jedné z VŠ konsorcia, zatímco diplomovou práci vypracují a obhájí na jiné. 
Předměty SA1 – SA7 se budou vyučovat jednou za dva roky simultánně vždy na dvou ze čtyř 
zúčastněných VŠ dle následujícího schématu: 
 

 2007/2008 a lichý školní rok 
Období UMinho UPC UPadova ČVUT 
říjen - květen (kurzy, integ. 
projekt) X   X 

červen - září (diplomová práce) X X X X 
 2008/2009 a sudý školní rok 
Období UMinho UPC UPadova ČVUT 
říjen - květen (kurzy, integ. 
projekt)  X X  

červen - září (diplomová práce) X X X X 
 
Výuku budou zajišťovat nejen učitelé z VŠ, kde bude probíhat, ale i hostující pedagogové 
z partnerských VŠ a přidruženého člena konsorcia (ÚTAM AV ČR), přičemž jejich mobilita bude 
zajišťována ze společných prostředků konsorcia a projektu Erasmus Mundus. Úspěšní absolventi 
obdrží tzv. dvojitý titul (double degree) z VŠ, na kterých získali kredity za kurzy/projekt a obhájili 
diplomovou práci. 

http://www.fsv.cvut.cz/akredit/samhc/priloha1.pdf
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