Směrnice rektora VŠKK č. 02 / 2020

PROFESNÍ CERTIFIKÁT
ASOCIACE KOMUNKAČNÍCH AGENTUR A
VYSOKÉ ŠKOLY KREATIVNÍ KOMUNIKACE
PREAMBULE
Prezident AKA - ASOCIACE KOMUNIKAČNÍCH AGENTUR ČESKÉ
REPUBLIKY, spolek a rektor VYSOKÉ ŠKOLY KREATIVNÍ
KOMUNIKACE udělují každoročně
PROFESNÍ CERTIFIKÁT AKA / VŠKK
nejlepším studentům bakalářského / magisterského studia za dosažené
výsledky ve studiu a praktické kreativní činnosti.
Profesní certifikát (dále jen PC) je udělován jednou ročně k datu promoce bakalářského /
magisterského studia těm absolventům, kteří bezezbytku naplňují požadavky stanovené touto
směrnicí. Certifikát je významným profesním osvědčením, které potvrzuje, že absolvent daného
stupně vysokoškolského studia dosáhl nadprůměrných výsledků jak ve svých praktických
profesních dovednostech, tak i ve své teoretické přípravě a je zároveň spolehlivým, seriózním
a týmovým partnerem.

Čl. 1

ZPŮSOB NOMINACE:
1. PC může být udělen pouze těm studentům, kteří v plné míře úspěšně absolvují státní
závěrečnou zkoušku a prospěchový průměr jejích jednotlivých částí je nejvýše 2,00.
2. Vhodné adepty na udělení PC navrhují vedoucí příslušných oborových kateder
Vysoké školy kreativní komunikace v termínu 5 dnů od ukončení bakalářských /
magisterských státních zkoušek zásadně písemnou formou.
3. K nominačnímu návrhu se vyjadřuje vedoucí praxe, který zhodnotí studentské úsilí
v průběhu povinné praxe během studia, případně k dalším formám získávání
praktických kompetencí studenta..
4. Student může doplnit toto hodnocení dalšími doklady, které dokládají jeho významné
úsilí o hlubší ovládnutí profesních návyků, rozvoj kreativity, získání dalších
odborných znalostí nad rámec vysokoškolské výuky a případně další potvrzení vysoké
úrovně své profesní přípravy.
5. Nominace přijímá prorektor pro pedagogické otázky, který kompletní návrh spolu se
svým písemným stanoviskem předá rektorovi VŠKK. Rektor VŠKK spolu
s prezidentem AKA vydají konečné rozhodnutí o udělení profesního certifikátu.
Čl. 2

1

NÁLEŽITOSTI NOMINACE
Návrh na udělení PC musí splňovat tyto obligatorní náležitosti:
6. Student musí úspěšně absolvovat státní závěrečnou zkoušku a prospěchový průměr
jejích jednotlivých částí je nejvýše 2,00. - potvrzuje studijní oddělení VŠKK
Student musí rovněž naplňovat některý z těchto požadavků:
 být aktivním a platným členem vítězného týmu v intermediální tvorbě, nebo
 být aktivním a platným členem projektového týmu, který se podílel na zakázce
Kreativního kanclu, jež byla dovedena do úspěšné realizace, nebo
 být aktivním a platným členem vítězného týmu v některé z kreativních soutěží, které
jsou vypisovány pro studenty vysokých škol s marketingovým komunikačním
zaměřením v tuzemsku či v zahraničí, nebo
 významným kreativním činem se podílel jako jednotlivec na prezentaci Alma mater.
 Celým svým studiem potvrzuje vysoké profesní kvality ve studovaném oboru - je
čestným, spolehlivým, ctí termíny.

Čl. 3
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ PC
a) Profesní certifikát je vyhlašován a slavnostně předán v průběhu promoce.
b) PC má formu diplomu formátu A4. Obsahuje výrazná loga AKA ČR a VŠKK a text:
Vysoká škola kreativní komunikace a Asociace komunikačních agentur udělují
Certifikate of Professional Experience BcA. ……………….. za kreativitu,
profesionalitu, talent a mimořádný výsledek.
c) Certifikát společně podepisují prezident AKA ČR a rektor VŠKK.

Prezident AKA ČR

Rektor VŠKK

V Praze dne 2020-02-10
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