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Zápis 2/2008
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 25. září 2008 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z 19 členů akademické rady na zasedání přítomno 12, což
byla nadpoloviční většina všech členů AR nutná pro usnášeníschopnost orgánu.
Hostem jednání byla prorektorka VŠPJ pro rozvoj Mgr. Alena Štěrbová a kvestorka
VŠPJ ing. Vlastimila Navrkalová.
Program:
1/ Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009 – k projednání podle § 12,
odst. 1a) zák. č. 111/1998 Sb.
2/ Informace rektora k projednání v diskusi:
a) projekty na VŠPJ
b) seminář o rozvojových plánech školy
c) předání medaile Přemysla Pittra
d) nové programy a obory
3/ Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR.
Verifikací zápisu byl předsedou pověřen Ing. Miloslav Reiterman.
Průběh jednání:
Před projednáváním prvního bodu programu předal rektor školy přítomným
účastníkům aktuální informace z dění ve škole, které se vztahovaly i k pracovní verzi
předloženého materiálu. Dne 17. září 2008 byly Akreditační komisí schváleny
akreditace kombinované formy studia oboru Finance a řízení, reakreditace tohoto
oboru v prezenční formě a akreditace nového oboru Všeobecná sestra. Bylo
vyhověno požadavku Akreditační komise zkrátit bakalářské obory ze 3,5 roku na
3 roky (včetně semestrální praxe) a to jak u prezenční tak kombinované formy studia.
Přijetím cca 950 studentů do 1. ročníků se zvýšil počet studentů VŠPJ na cca 2300,
což je zhruba o 300 více než byl ministerstvem schválený počet pro rok 2009.
Dne 24. 9. 2008 promovali historicky první absolventi VŠPJ z oborů finance a řízení a
cestovní ruch.
1/ aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2009
Předseda AR seznámil členy s hlavními body Aktualizace Dlouhodobého záměru
školy na rok 2009 a s drobnými doplňky a opravami textu. Mimo jiné zmínil oblasti
zahraničních mobilit studentů a akademických pracovníků, zajišťování prostor pro
výuku a tendence v terciárním vzdělávání vyvolané přípravou Bílé knihy a zákonu
o terciárním vzdělávání. Pokud dojde k dělení vysokých škol na výzkumné, výukové
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a profesní, je žádoucí orientovat působení VŠPJ do segmentu výukových vysokých
škol a snažit se o akreditaci magisterského stupně vzdělání.
Prorektorka pro rozvoj informovala o hlavních připravovaných a podaných projektech
školy financovaných z Operačních programů EU nebo zdrojů MŠMT, zejména:
- projekt Rozšíření kapacit VŠPJ (připravován pro financování z OP VVI,
zaměřen na výstavbu VŠ knihovny a prostor pro technické studijní obory)
- neinvestiční projekty v hodnotě cca 45 mil. Kč již podané do výzvy v rámci OP
VK (Zavedení e-learningu na VŠPJ, Vzdělávání pracovníků VŠPJ, Kvalita pro
konkurenceschopnost, Inovace oboru cestovní ruch)
- připravovaný projekt v OP Přeshraniční spolupráce ( spolupráce katedry
cestovního ruchu s partnerem z Rakouska)
- rozvojové projekty pro rok 2009 (investice do ICT, spolupořadatelství výroční
konference EURASHE, květen 2009 v Praze)
V oblasti výzkumu a vývoje požádal rektor externí členy AR o pomoc při zapojování
akademických pracovníků školy do publikační a tvůrčí činnosti a participaci na
projektech.
V diskusi ohledně hloubky a podrobnosti údajů v Aktualizaci DZ rektor seznámil
přítomné se stanoviskem MŠMT, které preferuje spíše obecnější formulace.
Prof. Mišovič navrhl, že VŠPJ by se měla zamyslet nad vytvořením pozice osoby
odpovědné za rozvoj informačního systému školy tak, aby byl koncepčně rozvíjen
s ohledem na poznatky doby, potřeby provozu i akademických pracovníků školy.
Prof. Roztočil upozornil, že v Aktualizaci by měla být zmíněna i příprava
perspektivního oboru „paramedik“, resp. Integrovaný záchranný systém/ Zdravotnický
záchranář.
Po diskusi bylo přijato usnesení:
„AR VŠPJ bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠPJ pro rok 2009“
PRO 12

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

2/ informace rektora
Body 2a) a 2d) byly projednány v rámci Aktualizace dlouhodobého záměru a diskuse
k němu.
Rektor informoval členy AR, že je připravován prezentační seminář o rozvojových
plánech školy ve střednědobém výhledu, kterého by se zúčastnili zástupci
samosprávy, podnikatelů a masových sdělovacích prostředků. Pravděpodobně bude
spojen s akcí převzetí medaile Přemysla Pittra, kterou obdržela cizojazyčná knihovna
VŠPJ. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 10. 11. .t. r. za účasti ministra
školství a zástupců velvyslanectví Německa a Rakouska.
3/ různé
V tomto bodě bylo navrženo schválení oboru Integrovaný záchranný systém, který
byl diskutován v rámci Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2009. Protože k
podání akreditace je podle § 12, odst. 1b) zák. 111/1998 Sb. vyžadován souhlas
Akademické rady, bylo přijato usnesení:
„AR VŠPJ schvaluje přípravu oboru Integrovaný záchranný systém/Zdravotnický
záchranář v programu Ošetřovatelství“
PRO 12

PROTI 0
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Jiné náměty k jednání nebyly vzneseny a zasedání bylo ukončeno.
V Jihlavě dne 26. září 2008

Zapsala:
Ing. H. Pospíchalová, ved. kanceláře rektora

Zápis ověřil:
Ing. Miloslav Reiterman

PaedDr. Ladislav Jirků
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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