Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2013 ze dne 21. 10. 2013
Přítomni:
Omluveni :
Hosté:

za akademickou komoru (dále jen AK):
8
(viz prezenční listina)
za studentskou komoru (dále jen SK):
4
(viz prezenční listina)
senátoři ing. M. Kuncová, Ph.D. , ing. R. Fiala, Ph.D.
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Ing. Hana Pospíchalová

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Studentská komora - stav
2. ADZ VŠPJ na rok 2014 a IRP VŠPJ na rok 2014 ke schválení
3. Různé
1. Úvodní slovo
Předseda senátu dr. Šíp přivítal přítomné senátory a požádal o schválení navrženého
programu.
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Schválení ověřovatelů zápisu: L. Příleská, M. Černá, zapisovatel – M. Haimannová
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
2. Předseda senátu informoval přítomné senátory o změnách ve složení SK AS.
Studentka Lenka Lapešová rezignovala na post předsedkyně SK AS z důvodu ukončení
studia na VŠPJ . Současně jí s ukončením studia zanikl i senátorský mandát. Novým
členem SK AS se staly náhradnice Lenka Příleská za bývalého studenta Š. Esterleho,
obor CR a Alexandra Vranková, obor FŘ, za L. Lapešovou. Zástupci SK AS navrhli na
nového předsedu SK Vlastu Hledíkovou.
Hlasování SK AS: S veřejnou formou hlasování o nově navržené předsedkyni souhlasí
ANO = 4
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Hlasování: SK AS hlasuje, aby se novou předsedkyní SK AS stala Vlasta Hledíková
ANO = 3
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Zástupci SK AS zvolili Vlastu Hledíkovou předsedou SK AS.
V. Hledíková poděkovala za zvolení a řekla krátké úvodní slovo.

V průběhu jednání přišli senátoři I. Fatrová a M. Hanáček
3. Předložené dokumenty ke schválení – Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok
2014 a Institucionální rozvojový plán VŠPJ na rok 2014. Rektor školy sdělil, že
dokumenty byly již předem projednány Akademickou a Správní radou VŠPJ. Seznámil
přítomné se 2 drobnými změnami dokumentů, které byly učiněny oproti verzi, která
jim byla předložena před zasedáním.
Dále rektor školy informoval přítomné senátory o přijímacím řízení oboru porodní
asistentka - přijímací řízení proběhlo pro obor Porodní asistentka v programu Porodní
asistence - jedná se o technickou změnu názvu.
Dr. Tyráček – vznesl dotaz k bodu Zaměstnatelnost a uplatnitelnost absolventů.
Akademický senát schvaluje předložené znění Aktualizace dlouhodobého záměru
VŠPJ na rok 2014 se 2 drobnými změnami:
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Institucionální rozvojový plán VŠPJ na rok 2014
Akademický senát projednal a schvaluje Institucionální rozvojový plán VŠPJ na rok
2014:
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
Různé
Rektor školy informoval přítomné senátory o ukončení členství Ing. Věry Mulačové,
Ph.D. v Akademické radě VŠPJ z důvodu ukončení pracovního poměru na VŠPJ.
Předseda senátu sdělil, že příští zasedání AS proběhne 11. listopadu 2013, kde mimo
jiné bude předložen návrh programu voleb rektora.
Rektor školy požádal senátory o navržení nových členů do Disciplinární komise, a to
dva studenty – doplnění za dva studenty, kteří ukončili studium a dále 1 studenta a 2
akademické pracovníky, jako příprava na obměnu končících mandátů v únoru 2014.
Proběhla diskuze o možném využití prostor školy u budovy B4, místopředseda senátu
požádal o zvážení možnosti dočasného vybudování hřiště.
V průběhu jednání odešla senátorka Brychtová.
Vypisování volitelných předmětů – zástupci SK AS sdělili, že studenti mají problém
s nedostatečným počtem vypsaných volitelných předmětů.
Sbírání víček od PET lahví – Ing. Pospíchalová informovala o žádosti studenta a
požádala přítomné zástupce SK AS o předání informace dalším studentům.
Zapsala:
M. Haimannová
Za správnost: M. Černá
L. Příleská
Předseda AS: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
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