Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 6/2012 ze dne 25.6.2012
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

10
2

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Mgr. A. Štěrbová, doc. Ing. E. Lajtkepová, Ph.D., K. Karakhanyan

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášení schopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda senátu RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
Program
1. Diskuze spojená s problematikou otevření nového studijního programu Zdravotně sociální
péče, oboru Zdravotně sociální pracovník
2. Příprava doplňkových voleb do SK AS
3. Rozloučení s odcházejícími studenty senátory
1) Předseda senátu Dr. Šíp přednesl úvodní slovo a v začátku zasedání otevřel otázku nově
připravovaného studijního oboru přičemž předal slovo prorektorce pro studium doc.
Lajtkepové, která senát informovala o současné situaci příprav tohoto programu.
Žádost byla předložena na MZČR a dle předběžných informací připravovaný obor
vyhovuje veškeré legislativě a je dobře připraven, aby mohl být předán akreditační
komisi, která zasedá v polovině září 2012. Za problematický prorektorka považuje nástup
studentů v zimním semestru, protože nábor, přijímací řízení i samostatný nástup studentů
se mohou opozdit. Zahájení výuky navrhuje až na následující rok 2013/14. Připomínky a
schvalování budou předloženy senátu pravděpodobně až v listopadu 2012. Předpokládá
se, že bude přijato 25–30 studentů. Do diskuze vstoupila i prorektorka pro rozvoj Mgr.
Štěrbová, která uvedla, že se jedná o regulované povolání, nabídka tohoto typu studia na
jiných školách je malá a z tohoto důvodu by bylo velmi dobré a důležité uspíšit přípravy
tak, aby bylo možné otevřít program již od akademického roku 2012/2013. Prorektorka
Mgr. Štěrbová se domnívá, že bychom měli zjistit na MŠMT, zda přece jenom není možné
při kladném vyjádření Akreditační komise v polovině září zahájit výuku v novém oboru
ještě v zimním semestru 2012, a to při zachování všech právních podmínek.
Vzhledem k rozdílnosti názorů představitelek vedení školy předseda senátu navrhnul
podpořit a doporučit jednu z variant na základě hlasování senátorů.
Akademický senát doporučuje a podporuje snahy vedení školy o zahájení studijního
bakalářského oboru Zdravotně sociální pracovník již ve studijním roce 2012/13, pokud to
nenaruší právní, ekonomický a organizační rámec školy.
Hlasování:
ANO = 9
NE = 1
ZDRŽEL SE = 2
Senát podpořil většinou přítomných toto doporučení .

Akademický senát doporučuje otevřít program až od začátku akademického roku
2013/2014
Hlasování:
ANO = 2
NE = 8
ZDRŽEL SE = 2
V průběhu jednání odešla senátorka dr. Černá a dr. Kuncová.
2) Doplňkové volby
Předseda senátu Dr. Šíp poděkoval za připomínky ke konceptu Vyhlášení doplňujících
voleb do studentské komory, zejména Ing. Pospíchalové.
Místopředseda senátu Dr. Machovec informoval o složení volební komise:
předsedkyně:
Mgr. H. Vojáčková,
členové:
PaedDr. F. Smrčka, Ph.D., Ing. Ivica Linderová, Ph.D., M. Machovcová, M. Haimannová,
T. Jablonský, B. Sunegová
technická podpora: J. Podhorský
V případě, že student nebude mít ISIC kartu, prokáže se platným občanským průkazem.
Termíny:
Datum voleb - 9. 10. 2012
Uzávěrka přihlášek - 2. 10. 2012
Schválení znění Vyhlášení doplňujících voleb do Studentské komory Akademického
senátu s připomínkami, které byly předneseny:
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3) Na závěr zasedání se předseda senátu Dr. Šíp rozloučil s bývalou předsedkyní senátu K.
Karakhanyan a zároveň poděkoval za spolupráci všem senátorům.

Zapsala:
M. Haimannová
……………………………………….…
Za správnost: Mgr. B. Machovec, Ph.D
.……………………………………….…
RNDr. J. Ryšková
…………………………………………..
Předseda AS: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
……………………………………….…

