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Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 
Okružní 10, 370 01 České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 
 
Pracovní náplň pracovní pozice:   ZÁSTUPCE ŘEDITELE ÚSTAVU PRO 

PEDAGOGICKOU ČINNOST 
      
Předpoklady pro pozici: vysokoškolské vzdělání 
 
Rozsah jeho činnosti činí 100 % úvazku. 
 
Vztah podřízenosti/nadřízenosti:   

• Je přímý podřízený ředitele ústavu. 
• Z pověření ředitele ústavu jej v době nepřítomnosti 

zastupuje. 
• V zástupu ředitele ústavu spolupracuje s prorektory, 

kvestorem, s řediteli, ředitelem pro administraci studia a 
celoživotního vzdělávání a ostatními vedoucími 
pracovníky a garanty programů a předmětů ve věcech 
týkajících se činností ústavu ve věcech studijních a 
pedagogických včetně akreditace. 

• Je metodicky veden ředitelem pro administraci studia a 
celoživotní vzdělávání. 
 

Specifikace činností: 
1. Za svou činnost je přímo odpovědný řediteli ústavu. 

2. Řídí a koordinuje plnění úkolů ústavu v pedagogické činnosti a informuje ředitele 

ústavu. 

3. Provádí kontrolu zajišťování výuky realizované v rámci ústavu, a to jak výuku 

realizovanou v rámci řádného studia, tak výuku akreditovaných předmětů či 

dalších vzdělávacích programů realizovaných VŠTE v rámci CŽV. Současně se 

podílí na přípravě podkladů k rozvrhu, tzn. administruje zápisy a předzápisy 

studentů v IS v rámci svého ústavu, koordinuje podklady pro Projektové inovační 

centrum. 

4. Zodpovídá za koordinaci agendy kvalifikačních prací v rámci ústavu. 

5. Poskytuje součinnost řediteli pro administraci studia a celoživotní vzdělávání ve 

věcech: 

• správy předmětů v IS vypsaných pouze v rámci CŽV, kontrolu a potvrzení 

správnosti anotací u předmětů vypsaných v rámci CŽV, 

6. Koordinuje akreditační proces v rámci ústavu z hlediska odborného a 

personálního zabezpečení. 
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7. Koordinuje v rámci ústavu akreditační proces studijního programu nebo 

programu v rámci CŽV z hlediska odborného a personálního zabezpečení, 

spolupracuje při akreditaci zahraničního programu, resp. vzdělávacího programu 

akreditovaného zahraniční agenturou. 

8. Plní požadavky ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání na 

zajištění výuky pro účastníky CŽV, žádostí o vypsání zkouškových termínů, 

zajištění mimořádných opravných termínů žádostí o potvrzení docházky, žádostí 

o zadání hodnocení, případně dalších požadavků spojených s výukou programů 

v rámci CŽV. 

9. Omlouvá dlouhodobou absenci studentů v docházkovém systému. 

10. Další činnosti dle pokynů ředitele ústavu. 

 
V Českých Budějovicích dne: 
 
 
Převzal dne:     Jméno a příjmení: 
      Podpis 
 


