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MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODPORY PŘÍPRAVY REALIZACE 
AKREDITACÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A KURZŮ  

NA PF UJEP 
 

Děkan PF stanovuje tato pravidla vnitřního motivačního systému na podporu přípravy realizace 

akreditací a reakreditací studijních programů a kurzů CŽV UJEP pro kmenové zaměstnance PF UJEP:  

1. Zpracovateli úspěšně akreditovaného studijního programu náleží odměna. Výši této odměny 
stanovuje děkan PF UJEP ve výši 1.000 Kč - 5.000 Kč.  

 
2. Zpracovateli úspěšně reakreditovaného studijního programu náleží odměna. Výši této odměny 

stanovuje děkan PF UJEP ve výši 1.000 Kč - 3.000 Kč. 
 
3. Zpracovateli úspěšně akreditovaného kurzu celoživotního vzdělávání náleží odměna. Výši této 

odměny stanovuje děkan PF UJEP ve výši 1.000 Kč - 5.000 Kč. 
 
4. Pokud je návrh na akreditaci i reakreditaci výsledkem kolektivní práce, odměny uvedené v bodu 1-

3 této směrnice nenásobí počtem participujících spolupracovníků PF UJEP.  
 
5. Polovina odměny definované dle bodu 1-3 této směrnice bude vyplacena zpracovateli v případě, 

že předložený návrh na akreditaci byl shledán vedením PF UJEP jako akceptovatelný a formálně 
úplný a správný a žádost byla podána Národnímu akreditačnímu úřadu ČR. 

 
6. Polovina odměny definované dle bodu 1-3 této směrnice bude vyplacena zpracovateli v případě, 

že došlo k udělení souhlasu s akreditací Národním akreditačním úřadem ČR a k vydání 
rozhodnutí MŠMT ČR. 

 
7. Konkrétní výše odměny dle bodu 1-3 této směrnice závisí na posouzení konkrétního návrhu na 

akreditaci, resp. reakreditaci, a určuje ji děkan PF UJEP, který si vyhrazuje právo návrh na 
vyplacení odměny korigovat.    

 
8. V případě, kdy jsou náklady na akreditaci či reakreditaci studijního oboru kryty externími zdroji PF 

UJEP (tzn. grantovými zdroji apod.), se odměny dle této směrnice nevyplácí. 
 

Kontrolou dodržování těchto pravidel pověřuji proděkana pro studium a pedagogické praxe, 

proděkana pro rozvoj a vztahy fakulty PF a tajemníka PF. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 26. 9. 2016, neruší ani nedoplňuje žádný jiný fakultní předpis a platí 

do odvolání. 

 
 

 
Doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí n. L. 
 

Zpracovali: 
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