Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 6/2010
ze dne 23. 9. 2010
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK) 7
(viz prezenční listina)
za studentskou komoru (dále jen SK)
4
(viz prezenční listina)
Omluveni: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Milan Straňák, Mgr. Lubomír Vošta, Kamila
Kontríková
Hosté: Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Mgr. Alena Štěrbová, Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.,
Ing. Hana Pospíchalová, Ing. Jiří Musil
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil místopředseda Akademického senátu Ing. Roman Fiala.
Program:
1) Přivítání a představení hostů – změny ve vedení školy:
Novým prorektorem pro výzkum, vývoj a zahraniční vztahy je
Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Michaela Machovcová, Mgr. Jaromír Fuchs, Kristine Karakhanyan
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

3) Informace o studijním pobytu senátorky Kristine Karakhanyan v zimním semestru
(ERASMUS - Anglie). Studijní pobyt se neuskuteční, senátorka bude přítomna.
4) Dlouhodobý záměr VŠPJ 2011-2015 + Aktualizace Dlouhodobého záměru 2011
Zástupci senátu (předseda+místopředseda) konzultovali oba dokumenty s rektorem školy.
Povinnost zpracovat dlouhodobý záměr školy a jeho každoroční aktualizaci vyplývá ze
Zákona o vysokých školách č. 111/1998 sb.
Mgr. Alena Štěrbová doplnila informace o tvorbě dlouhodobého záměru i aktualizace.
Dlouhodobý záměr je obtížné formulovat vzhledem k ekonomicky složité době. Jedná se
o možnosti dalšího rozvoje, ne všechny je možno realizovat. Aktualizace je detailnější,
víme přesněji, co opravdu lze realizovat, na co klást důraz a jaké možnosti budou
v následujícím roce.

Rektor VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. seznámil senátory se změnami v předloženém
dlouhodobém záměru a aktualizaci dlouhodobého záměru. Změny byly provedeny po
jednání Akademické rady a Správní rady.
Provedené změny jsou formálního charakteru. V aktualizaci dlouhodobého záměru je
přidán bod – novým cílem je podpora studentských aktivit. Bude provedena analýza, zda
jsou na VŠPJ vhodné podmínky k realizaci studentských aktivit. Dále bude vytvořena
databáze absolventů VŠPJ.
Diskuse senátorů:
Byl vznesen dotaz, zda se nadále počítá s podporou studentů technických oborů
mimořádnými stipendii. Pan rektor odpověděl kladně. Budou se hledat i další cesty
podpory těchto studentů.
Dále byl řešen prostor pro studentské aktivity. V případě dobré finanční situace školy
budou prostory vybudovány.
Hlasování o Dlouhodobém záměru VŠPJ 2011-2015 + Aktualizaci dlouhodobého
záměru 2011
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát projednal a schválil Dlouhodobý záměr VŠPJ 2011- 2015 i Aktualizaci
dlouhodobého záměru 2011.
5) Informace rektora školy o aktuálních problémech:
Již v letošním roce dojde k finančním změnám (úsporám) díky snižování schodku státního
rozpočtu. Vysokým školám bude odebráno 1,5 miliardy z provozních prostředků.
Rovnoměrně všem vysokým školám bude snížen rozpočet o 2 %. Pro VŠPJ to znamená
1,5 milionu korun. Zatím jsou tyto prostředky vázané, s největší pravděpodobností budou
odebrány. V roce 2011 je plánováno snížení o 11 % .VŠPJ by v tom případě měla
rozpočet nižší o 9,5 milionu korun proti letošnímu nezkrácenému rozpočtu.
Česká konference rektorů protestuje proti tak velkému finančnímu dopadu na vysoké
školy. Budou probíhat další jednání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.
6) Termíny příštích zasedání senátu:
Středa 27. 10. 2010 v 13:30 hodin
Středa 24. 11. 2010 v 13:30 hodin
Středa 5. 1. 2011 v 13:30 hodin
Středa 23. 2. 2011 v 13:30 hodin
Přílohy:
1) žádost rektora o projednání
a. Dlouhodobý záměr VŠPJ 2011-2015
b. Aktualizace DZ 2011
Zapsala: Michaela Machovcová
…………………………………………
Za správnost: Mgr. Jaromír Fuchs
………………………………………..
Kristine Karakhanyan
………………………………………..
Místopředseda akademického senátu: Ing. Roman Fiala ………………………….

