Zápis
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 14. března 2007 v budově vysoké školy
Účast: dle prezenční listiny – z členů akademické rady na zasedání přítomno 16
Program:
1/ změny v jednacím řádu AR
2/ nové obory a programy
3/ reakreditace
Jednací řád Akademické rady VŠPJ
• formální opravy (rektor)
• úprava čl. 3 tak, aby jednání mohla zapisovat sekretářka (vedoucí sekretariátu
rektora)
• garanti studijních oborů – není třeba řešit , vyplývá z čl. 1 odst. 5b – je součástí
schvalování studijních programů
• schvalování členů komisí u státnic
• specifické granty – zjistit možnosti VŠPJ – jak se zařadit do tohoto seznamu
• Řád výběrového řízení akademických pracovníků – není třeba měnit, možná je
diskuse uvnitř školy k současné podobě.
Nové obory a programy
Členové AR byli informováni o připravovaných programech a oborech bakalářského
studia – všechny v prezenční podobě:
- Hospodářská politika a správa, obor Regionální veřejná správa
- Ošetřovatelství, obor Porodní asistentka
- Strojírenství
- Aplikovaná matematika (AM).
Po diskusi bylo upřesněno, že schvalování studijních programů bude probíhat až po
zpracování akreditační žádosti do podoby, která poskytne členům AR potřebné
informace o oboru-programu.
K programu AM – prof. Mandl poskytne další informace o možném profilu absolventa,
řešitelé zjistí potenciální zájemce o studium a zájem zaměstnavatelů.
Další záměry v oblasti nových studijních programů a oborů studia:
- Management volného času
- Destinační management
- Obor Všeobecná zdravotní sestra.
Příprava kombinované formy studia oboru Finance a řízení bude zahájena v tomto
akademickém roce. Z diskuse vyplynula následující doporučení:
- podmínkou akreditace i realizace jsou kvalitní studijní materiály (samostudium)
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-

je třeba zjistit, jak se na kombinovanou formu studia dívá pracovní skupina
Akreditační komise a upřesnit formální podmínky pro úspěšnou akreditaci dělení na distanční a prezenční předměty (?).

-

vzhledem ke značným nárokům na přípravu studijních materiálů je třeba
finanční stránku přípravy řešit za pomoci zdrojů z programů – RP MŠMT.

Různé
Omylem byl stanoven další termín AR na 18.duben 2007. Tento termín neplatí
a další termín zasedání AR VŠPJ bude upřesněn – předběžně půjde o konec května
nebo červen 2007.

V Jihlavě dne 15. března 2007
Zapsal: Jirků

PaedDr. Ladislav Jirků
předseda AR VŠPJ
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