Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2012 ze dne 14. 5. 2012
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

Omluveni:
Hosté:

Tyráček, Kuncová, Babická, Sedláková
rektor Novotný, ved. katedry KEI Vopálenský

7
4

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda senátu Šíp.
Program jednání
1.
2.
3.
4.
1.

Diskuze o návrhu změn volebního řádu AS VŠPJ
Volba nového předsedy SK AS VŠPJ
Příprava doplňujících voleb do AS
Různé

Diskuze o návrhu změn volebního řádu AS VŠPJ
Předseda senátu Šíp informoval o vyjádření právníka školy Mgr. Beránka, které bylo
členům senátu již předem zasláno elektronicky. Závěrem diskuze je, že není možné
odvolání člena AS pouze členy AS, ale odvolání je možné pouze akademickou obcí VŠPJ.
Akademický senát souhlasí, že se již navrženou změnou senát nebude zabývat.
Hlasování:
ANO = 6
NE = 1
ZDRŽEL SE = 3
SCHVÁLENO
V průběhu zasedání přišel senátor Fiala.

2.

Volba nového předsedy SK AS VŠPJ
Senátorka Karakhanyan se ujala slova a oznámila, že v červnu t.r. řádně ukončí studium a
z tohoto důvodu se vzdává funkce předsedkyně Studentské komory AS VŠPJ. Na místo
nového předsedy navrhla člena Studentské komory Esterleho.
Studentská komora vyjadřuje souhlas pro veřejné hlasování volby nového předsedy SK
AS.
Hlasování: (hlasují 4 přítomní senátoři – studenti)
ANO = 4
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Volba předsedy Studentské komory AS – navržený kandidát senátor Esterle
Hlasování: (hlasují 4 přítomní senátoři – studenti)
ANO = 4
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
V průběhu jednání odešla senátorka Brychtová a senátor Dutka.

3.

Příprava doplňujících voleb do AS
Senátor Machovec informoval o organizačních záležitostech připravujících voleb, požádal
o navržení členů volební komise, a to nejlépe do konce května t.r. Harmonogram voleb
bude senátorům zaslán.
V průběhu jednání odešla senátorka Černá.

4. Různé
Senátor Esterle požádal o možnost vystoupení senátorů před studenty na Trnávce.
Senátor Esterle vyjádřil názor, že pro Workshopy pořádané školou by měl být výběr
účastníků řízen, aby se jich účastnili zodpovědní studenti, kteří budou dobře reprezentovat
školu. Senát se bude touto otázku zabývat na začátku zimního semestru 2012/2013.
Senátor Esterle podal námět od studentky na jiný alternativní zdroj stravování v případě,
že student má bezlepkovou dietu a tudíž nemá nárok na dotaci na stravu.
Byl podán návrh na elektronické dobíjení kreditu na obědy.
Senátorka Ryšková přednesla návrh, zda je možné zřídit skříňku pro Akademickou
komoru AS pro případné dotazy akademických pracovníků.
Zveřejnění výsledků zkoušek do 4 kalendářních dnů (nové Rozhodnutí prorektorky pro
studium 1/2012) – proběhla diskuze na toto téma, v případě zkoušení více studentů je
někdy nemožné opravit písemné práce během 4 dnů.
Rektor Novotný informoval, že byl studentům zaslán vzkaz o studentské anketě a žádá
zástupce studentské komory o informační a motivační podporu ankety. Anketa bude
zavedena na konci každého semestru. Senátorka Ryšková navrhla hodnotit vyučujícího i
obsah předmětu.
Senátor Fiala navrhl vyzvat studenty, aby nenosili občerstvení na SZZ.
Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Haimannová, Ryšková, Esterle
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Příští zasedání Akademického senátu se uskuteční 25. června 2012.
Zapsala:
M. Haimannová
Za správnost: J. Ryšková
Š. Esterle
Předseda AS: J. Šíp
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