č. j. KR/12/00214 – 12/05695

Zápis 2/2012
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 11. října 2012 v budově vysoké školy

Účast:
dle prezenční listiny – z 27 členů Akademické rady na zasedání přítomno 19, což byla nadpoloviční
většina všech členů AR nutná pro usnášeníschopnost orgánu.
Program:
1) Informace o přípravě reakreditací
2) Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2013
3) Informace o projektech a mezinárodní spolupráci
4) Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR.
Elektronickou verifikací zápisu byl předsedou pověřen Ing. Čihák.
Průběh jednání:
Před projednáváním programových bodů seznámil předseda AR členy s údaji vážícími se
k zahájenému akademickému roku 2012/2013 – celkový počet studentů VŠPJ 2900, z toho 1119
zapsáno do 1. semestrů. Zmíněna byla spádovost území, která se liší podle studijních oborů, a bylo
konstatováno, že se meziročně zlepšil průměr u přijímacích zkoušek u uchazečů ke studiu technických
oborů.
Významným aktuálním úspěchem VŠPJ je akreditace nového studijního oboru Zdravotně sociální
pracovník a rovněž získání statusu výzkumné organizace od Rady pro vědu, výzkum a inovace, což
otevírá možnost ucházet se o další grantové zdroje.
Bod 1) Informace o přípravě reakreditací
Akreditační komise v předchozím období podrobila VŠPJ celkovému hodnocení, jehož důsledkem bylo
prodloužení akreditace všech studijních oborů do stejného termínu - říjen 2013.
Jednou z priorit současné i připravované Aktualizace Dlouhodobého záměru je příprava žádostí
o reakreditaci všech studijních oborů. Postup přípravy akreditací a reakreditací je dán vnitřní směrnicí
VŠPJ, práce jednotlivých týmů pro studijní obory se již rozběhly. Součástí procesu je rovněž
zpracování výstupů z učení, přičemž pro většinu profilových i volitelně povinných předmětů jsou
výstupy z učení hotové. U ošetřovatelských oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra práce
postoupily tak, že VŠPJ má k dispozici souhlasné stanovisko MZ ČR. U ostatních oborů probíhá
příprava a interní posuzování dle vnitřní směrnice.
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Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí postup při přípravě reakreditací studijních oborů.
PRO 19

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod 2) Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2013
V souladu s § 12, odst. 1a) zák. 111/1998 Sb. (zák. o vysokých školách) byla členům AR předložena
Aktualizace Dlouhodobého záměru k projednání.
Rektor prezentoval hlavní priority Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2013. Jejich
stanovení zohledňuje i případné možnosti k podání žádostí o finanční podporu. Vzhledem k tomu, že
materiál obdrželi členové AR předem, následovala diskuse k dílčím otázkám, v níž mimo jiné z úst
členů AR zaznělo:
- konstatování, že časté změny na vysokých postech ministerstva školství velmi znesnadňují
tvorbu strategických dokumentů vysokých škol, neboť není jasná dlouhodobá státní
koncepce rozvoje školské soustavy,
- doporučení více zdůraznit hodnocení kvality z pohledu samotných studentů a soustředit se
spíše na to, co umí/zná student na výstupu, než na to, co všechno škola dělá,
- kladné hodnocení celkového zpracování a vyznění Aktualizace Dlouhodobého záměru,
- důraz na praxe jako stěžejní oblast studia, zpětnou vazbu od zaměstnavatelů, kontrolu
průběhu praxí a hodnocení uplatnitelnosti absolventů,
- množství námětů týkajících se zabezpečení kvality studentských praxí ve firmách či
informačních technologií, forem prezentace vůči středním školám (např. informační besedy
studentů VŠ na těch středních školách, kde dříve studovali; semináře pro učitele SŠ
o vstupních požadavcích na studenty VŠ) aj.
Během jednání se z účasti omluvil Ing. Kovář.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ projednala a bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok
2013.
PRO 18

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod 3) Informace o projektech a mezinárodní spolupráci
Členům AR byly poskytnuty písemné souhrnné zprávy o realizovaných projektech a rozvoji
mezinárodní spolupráce na VŠPJ. V diskusi se hovořilo o způsobech zapojení studentů do jednotlivých
projektů, podpoře odborných řešitelských týmů formou vhodného sestavení podpůrných útvarů na
řízení a administraci projektů aj.
Bylo konstatováno, že náročnost na personální kapacity vedla i k odmítnutí některých projektových
záměrů. Z pohledu rozvíjení spolupráce s praxí byl vznesen námět na možnosti podpory projektů
v rámci Technologické agentury ČR.
Do budoucna lze z pohledu MŠMT očekávat spíše trend posilování autonomie vysokých škol
posílením zdrojů pro Institucionální rozvojové projekty na úkor centralizovaných rozvojových
projektů nebo Fondu rozvoje VŠ.
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Usnesení:
Akademická rada VŠPJ se seznámila se zprávami o projektech a mezinárodní spolupráci a bere je na
vědomí.
PRO 18

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Bod 4) Různé
Jiná témata k projednání nebyla vznesena a jednání bylo ukončeno.

Další zasedání se předpokládá na jaře 2013.

V Jihlavě, 12. října 2012

Zapsala:
Ing. Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora

Zápis ověřil (elektronicky):
Ing. Čihák

Ing. Jakub Novotný, Ph.D. v. r.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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