Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2009
ze dne 21. 1. 2009
Přítomni: za akademickou komoru (dále jen AK)
za studentskou komoru (dále jen SK)

9
3

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Omluveni: Mgr. Jaromír Fuchs – za AK
Daniel Czebe, Filip Reiterman – za SK
Hosté: Mgr. Alena Štěrbová, prorektorka
Ing. Hana Pospíchalová, vedoucí kanceláře rektora
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., vedoucí katedry ekonomických studií
Veřejnost: tři
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Informace k personálnímu zabezpečení – doplněk ke struktuře školy
3. Schvalování návrhů podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2009/2010
4. Různé
5. Termín příštího zasedání
1. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Milan Straňák a Kamila Kontríková.
2. Doplnění údajů k organizační struktuře školy
Ing. Hana Pospíchalová v zastoupení kvestorky školy seznámila přítomné senátory
s doplňujícími údaji k organizační struktuře školy, především pak detailně informovala o
obsazenosti pozic vedoucích pracovníků na provozní úsecích školy (tento příspěvek je
součástí tohoto zápisu).
3. Schvalování návrhů podmínek přijímacího řízení pro ak. rok 2009/2010
Rektor školy předložil podle § 9 odst. 1, písm. g) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ke schválení návrhy pro prezenční studium oborů Finance a řízení, Cestovní ruch,
Počítačové systémy, Aplikovaná informatika a oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra;
dále pak pro kombinované studium oboru Finance a řízení a Počítačové systémy. Členové
senátu i hosté se k jednotlivým návrhům vyjadřovali v dlouhé diskusi.
Diskutovalo se k tématům:
- předložené návrhy, připravované obory, vzdálenější perspektiva, nedostatek
technických oborů
- úroveň zkoušek (zvyšovat, snižovat, zrušit), garanti zkoušek
- obecné tendence v oblasti přijímacího řízení na vysoké školy

-

zejména bylo upozorněno na odstavec v návrzích
prominout (zrušit)

o právu rektora zkoušky

Poté AS přistoupil ke hlasování:
AS schvaluje návrhy přijímacího řízení pro všechny jmenované obory prezenčního i
kombinovaného studia s těmito změnami:
- pokud nebude možné uskutečnit z technických důvodů (rekonstrukce sociálního
zařízení) termín 2. kola přijímacích zkoušek, je žádoucí nalézt jiné náhradní
řešení
- opravit délku standardní doby studia u prezenčního studia oboru Cestovní ruch
z 3,5 roku na 3 roky
- souhlasí s právem rektora zrušit zkoušky v případě, když se přihlásí méně
uchazečů, než je stanovený předpokládaný počet přijímaných studentů
ANO 11
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
(v průběhu hlasování nebyl přítomen Mgr. Přibyl)
Podmínky přijímacího řízení pro rok 2009/2010 byly schváleny.
4. Různé
RNDr. Kružík: konstatování, že je řešena situace ohledně pracovně-právních vztahů a
je uváděna do legitimního právního vztahu (týká se pracovních pozic lektorů) (viz senát
18/12/2008)
RNDr. Kružík: sdělení z učitelské veřejnosti, že někteří učitelé vedou příliš mnoho
bakalářských prací, čímž vzniká podezření, že může utrpět kvalita vedení. Senát předává tento
podnět vedení školy s žádostí o prověření a podání zprávy, jaký počet bakalářských prací
vedou jednotliví akademičtí pracovníci (nikoli jmenovitě, pouze statisticky).
ANO 11
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1
Ing. Kvasnička přítomné senátory informoval o výsledcích jednání poradní komise pro
úpravu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu VŠPJ a navrhuje tuto komisi
rozšířit o další členy. AS jeho zprávu bere na vědomí.
5. Termín příštího zasedání
návrh: 4. 3. 2009 v 14:00 hodin v aule VŠPJ
ANO 12
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Příští zasedání AS se koná ve středu 4. 3. 2009 v aule VŠPJ.
Příloha: prezenční listina, doplněk k organizační struktuře bod 2)
Zapsala: Jarmila Šprinclová

Za správnost:
Mgr. Milan Straňák ………………………………………………………
Kamila Kontríková……………………………………………………….
Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík ………………………….

