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O AAVŠ
● založena roku 1990 panem Jansenem Reichlem
● akreditována MŠMT v roce 2001
● 6 bakalářských programů (plus 2 další jako pobočka zahraniční VŠ) a 3 

magisterské programy (plus 2 další jako pobočka)
● 1 MBA program (ve spolupráci s Chapman University)

● v ak. roce 2022/2023 celkem 803 studentů, z toho
● 651 v řádném studiu (degree-seeking students)
● 126 v rámci spolupráce s univerzitami v USA (study abroad 

students)
● 26 v rámci meziuniverzitních výměn a programu Erasmus+
● 6 auditing students
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AAVŠ - akreditace

● akreditace MŠMT ("česká akreditace") – od roku 2001

● akreditace WSCUC (Western Senior College & University Association; 
"WASC akreditace") – od roku 2016
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WASC akreditace

● Western Senior College & University Association (WSCUC)
● jedna ze šesti regionálních akreditačních agentur v USA
● sídlo v Kalifornii
● působnost regionální (státy Kalifornie a Oregon, tichomořský region) 

a celosvětová (Peru, Ekvádor, Česká republika, Turecko, Spojené arabské
emiráty, Arménie, Indie, Keňa)
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AAVŠ a WSCUC

● akreditována od roku 2016, akreditace potvrzena v roce 2022
● proces potvrzení akreditace se bude opakovat v roce 2030

● příprava na akreditaci trvala od 2009 do 2016, proces měl několik fází

● principem je kontrola procesu naplňování principů akreditace
(accreditation standards) a hodnot agentury
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WSCUC – principy akreditace

● efektivita procesu učení (student success)

● kvalita a proces zlepšování (quality and improvement)

● integrita, udržitelnost a odpovědnost (integrity, sustainability and 
accountability)
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WSCUC – proces učení

● založen na definici institucionálních výsledků učení (institutional 
learning outcomes)

● AAVŠ má tři tyto výsledky učení:
● kritické myšlení (critical thinking)
● komunikace (communication)
● odpovědnost a efektivita v praxi (responsible and effective 

action)
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WSCUC – vnitřní systém zajištění kvality

● prorektor pro akademickou kvalitu

● kancelář prorektora: 
● centrum metodologie výuky
● kancelář institucionálního výzkumu

● Rada pro vnitřní hodnocení kvality
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WSCUC – metody měření kvality

● kvalitativní – studentské ankety, peer observations, dotazníková šetření
průzkumy spokojenosti vyučujících a studentů
průzkumy v oblasti výukových metod
průzkumy COVID-19

● kvantitativní – data získaná na základě standardizace hodnocení výsledků
učení na úrovni instituce (rubrics)

zprávy o institucionálních výsledcích učení
zprávy o vstupní a výstupní úrovni znalostí a dovedností studentů
analýza hodnocení studentů a srovnání jednotlivých součástí AAVŠ 9



WSCUC – metody měření kvality

Cíl: proces zlepšování

Metoda: "close the loop" – implementace závěrů a doporučení ze zpráv a 
šetření

Prostředek: strategické plánování (akční plány)

Výstup: sebehodnotící zpráva s pevnou strukturou
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WSCUC – udržování kontaktu

Akreditace a kontrola dodržování standardů založena na trvalém a častém
kontaktu mezi institucí a agenturou

- liaison officer na obou stranách
- každoroční účast na konferenci pořádané agenturou v Kalifornii
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Q & A
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O AAVŠ

založena roku 1990 panem Jansenem Reichlem

akreditována MŠMT v roce 2001

6 bakalářských programů (plus 2 další jako pobočka zahraniční VŠ) a 3 magisterské programy (plus 2 další jako pobočka)

1 MBA program (ve spolupráci s Chapman University)



v ak. roce 2022/2023 celkem 803 studentů, z toho

651 v řádném studiu (degree-seeking students)

126 v rámci spolupráce s univerzitami v USA (study abroad students)

26 v rámci meziuniverzitních výměn a programu Erasmus+

6 auditing students
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AAVŠ - akreditace



akreditace MŠMT ("česká akreditace") – od roku 2001



akreditace WSCUC (Western Senior College & University Association; "WASC akreditace") – od roku 2016
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WASC akreditace

Western Senior College & University Association (WSCUC)

jedna ze šesti regionálních akreditačních agentur v USA

sídlo v Kalifornii

působnost regionální (státy Kalifornie a Oregon, tichomořský region) 

     

      a celosvětová (Peru, Ekvádor, Česká republika, Turecko, Spojené arabské          

      emiráty, Arménie, Indie, Keňa)
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AAVŠ a WSCUC

akreditována od roku 2016, akreditace potvrzena v roce 2022

proces potvrzení akreditace se bude opakovat v roce 2030



příprava na akreditaci trvala od 2009 do 2016, proces měl několik fází



principem je kontrola procesu naplňování principů akreditace (accreditation standards) a hodnot agentury
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WSCUC – principy akreditace



efektivita procesu učení (student success)



kvalita a proces zlepšování (quality and improvement)



integrita, udržitelnost a odpovědnost (integrity, sustainability and accountability)
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WSCUC – proces učení



založen na definici institucionálních výsledků učení (institutional learning outcomes)

AAVŠ má tři tyto výsledky učení:

kritické myšlení (critical thinking)

komunikace (communication)

odpovědnost a efektivita v praxi (responsible and effective action)
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WSCUC – vnitřní systém zajištění kvality



prorektor pro akademickou kvalitu



kancelář prorektora: 

centrum metodologie výuky 

kancelář institucionálního výzkumu



Rada pro vnitřní hodnocení kvality 
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WSCUC – metody měření kvality

kvalitativní – studentské ankety, peer observations, dotazníková šetření 

	průzkumy spokojenosti vyučujících a studentů

	průzkumy v oblasti výukových metod

	průzkumy COVID-19



kvantitativní – data získaná na základě standardizace hodnocení výsledků učení na úrovni instituce (rubrics)

	zprávy o institucionálních výsledcích učení

	zprávy o vstupní a výstupní úrovni znalostí a dovedností studentů

	analýza hodnocení studentů a srovnání jednotlivých součástí AAVŠ
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WSCUC – metody měření kvality



Cíl: proces zlepšování



Metoda: "close the loop" – implementace závěrů a doporučení ze zpráv a šetření



Prostředek: strategické plánování (akční plány)



Výstup: sebehodnotící zpráva s pevnou strukturou
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WSCUC – udržování kontaktu



Akreditace a kontrola dodržování standardů založena na trvalém a častém kontaktu mezi institucí a agenturou 

	- liaison officer na obou stranách

	- každoroční účast na konferenci pořádané agenturou v Kalifornii
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