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NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ÚŘAD PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ  
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R O Z H O D N U T Í 

o rozšíření akreditace studijních programů 

 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 4 v návaznosti na § 83c 
odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje akreditaci 

I. navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika  
a management se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia, zařazeného  
ve smyslu § 44a zákona o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, uskutečňovaného 
ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU o.p.s. (se sídlem účastníka řízení: Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá 
Boleslav), o nová pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu Řízení lidských zdrojů 
v mezinárodním prostředí na dobu platnosti akreditace udělené navazujícímu magisterskému studijnímu 
programu rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství čj. NAU-5/2018-16,  
a to do 2. srpna 2023.  

II. navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Business Administration 
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia, zařazeného  ve smyslu § 44a zákona 
o vysokých školách do oblasti vzdělávání Ekonomické obory, uskutečňovaného v anglickém jazyce ŠKODA 
AUTO VYSOKOU ŠKOLOU o.p.s. (se sídlem účastníka řízení: Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav),  
o nová pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu Human Resource Management in Global 
Environment na dobu platnosti akreditace udělené navazujícímu magisterskému studijnímu programu 
rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství čj. NAU-334/2018-15,  
a to do 5. února 2024. 

 
 

Odůvodnění: 

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se na zasedání č. 2/2022 konaném dne  
24. února 2022 usnesla na rozšíření akreditace  

a) navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika  
a management se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia 
uskutečňovaného ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU o.p.s., o nová pravidla a podmínky a pro vytváření 
studijního plánu Řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí na dobu platnosti akreditace udělené 
navazujícímu magisterskému studijnímu programu rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství čj. NAU-5/2018-16, a to do 2. srpna 2023. 

Výše uvedený program bude uskutečňován s pravidly a podmínkami pro vytváření studijních plánů 
Finance v mezinárodním podnikání; Mezinárodní marketing; Mezinárodní podnikání a právo; Řízení 
lidských zdrojů v mezinárodním prostředí; Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. 
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b) navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Business Administration 
se standardní dobou studia 2 roky v prezenční formě studia uskutečňovaného v anglickém jazyce 
ŠKODA AUTO VYSOKOU ŠKOLOU o.p.s., o nová pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu 
Human Resource Management in Global Environment na dobu platnosti akreditace udělené 
navazujícímu magisterskému studijnímu programu rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství čj. NAU-334/2018-15, a to do 5. února 2024. 

Výše uvedený program bude uskutečňován s pravidly a podmínkami pro vytváření studijních plánů 
Corporate Finance in International Business; Human Resource Management in Global Environment; 
International Business and Law; International Marketing; International Supply Chain Management. 

 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 83c odst. 4 zákona o vysokých školách podat odvolání k Přezkumné 
komisi Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení (§ 83 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím Národního 
akreditačního úřadu pro vysoké školství, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1. 

 

V Praze dne 24. února 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastník řízení:  ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav,  

IDS: t9xtj28 

Vypraveno dne: 2. března 2022 

 

…………………………….. 
JUDr. Ivan Barančík, PhD. 

předseda Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství 

v zastoupení  
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