Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU VŚPJ
v prvním roce funkčního období 2008 – 2011
V listopadu 2008 skončil poslední rok funkčního období Senátu 2005-2008 a dne
19/11/2008 byly uskutečněny nové volby. Volili příslušníci akademické obce v počtu 57 (z
90 možných) učitelů a 252 (z 2240 možných) studentů (celkem 13,26 %). Bylo zvoleno
10 senátorů (+2 náhradníci) - učitelé a 5 senátorů (+2 náhradníci) - studenti.
V období od voleb 19/11/2008 až konce roku 2009 proběhlo 10 řádných zasedání
senátu a 2 senátorské kluby učitelů. V průběhu musely být uskutečněny doplňovací volby jak
do akademické, tak i studentské komory, vlivem změn v pracovních poměrech či studiu. Na
konci roku 2009 je personální stav senátu kompletní – 10 učitelů + 5 studentů.
Z hlediska početní účasti na zasedáních byl průběh velmi pozitivní, průměrná účast
senátorů byla 86 % (toto číslo je navíc negativně ovlivněno dlouhodobou absencí studentů
způsobenou zahraničními stážemi). Celkem bylo uskutečněno 26 hlasování (kromě
procedurálních).
Následuje přehled zasedání s velmi stručným obsahem
Účast
Účast
Účast
Datum
Projednávaný bod
učitelů
studentů
hostů
- Volba předsedy senátu
26/11/2008 10
5
1
- Volba místopředsedů
- Diskuse nad možnými změnami jednacího řádu senátu
- Volba delegátů do Rady vysokých škol
18/12/2008 10
5
4
- Volba studentů do disciplinární komise VŠPJ
- Návrh na změny ve struktuře VŠPJ
- Doplnění návrhu na strukturu VŠPJ
- Podmínky přijímacího řízení 2009
22/1/2009
9
3
3
- Diskuse nad rozporem „lektor a jeho pracovní
smlouva“
- Doplnění disciplinární komise VŠPJ
4/3/2009
10
3
4
- Návrh na nový mzdový předpis (stáhnuto
předkladatelem)
- Možné změny jednacího řádu VŠPJ
1/4/2009
10
3
0
- Diskuse nad novým mzdovým předpisem
- Změna Studijního a zkušebního řádu
- výroční zpráva o hospodaření 2008
5+13 - Výroční zpráva o činnosti 2008
13/5/2009
10
3
- návrh na rozpočet 2009
- úspěšnost studentů AI+PS v některých předmětech
- Doplnění a upřesnění minulých zápisů
- Průběh budoucího hodnoceni VŠPJ akreditační komisí
26/8/2009
8
0
0
- Příprava volby kandidáta na budoucího rektora
- Příprava doplňovacích voleb do senátu

30/9/2009

9

2

2

4/11/2009

9

5

0

2/12/2009

10

5

13

- Doplňovací volby do Akademické komory AS
- Oficiální vyhlášení voleb kandidáta na budoucího
rektora
- Návrh na jmenování členů Akademické rady
- Připravované studijní programy
- Aktualizace dlouhodobého záměru VŠPJ
- Doplňovací volby do Studentské komory AS
- Kontrola harmonogramu voleb kandidáta na rektora
- Hodnocení VŠPJ ze strany Akreditační komise
- Stav studentů a absolventů
- Informace o bakalářských pracích
- Podmínky přijímacího řízení 2010/2011
- Volba kandidáta na rektora (zvolen)

Zprávu sepsal v únoru 2010 předseda senátu RNDr. Kružík Miroslav
(předloženo senátu ke schválení 24/3/2010)

