Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2011 ze dne 23. 3. 2011
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK): 8 (viz prezenční listina)
za studentskou komoru (dále jen SK): 2 (viz prezenční listina)

Omluveni: Mgr. A. Přibyl, stud. Kristine Karakhanyan, stud. Kamila Kontríková, prof. B.
Minařík
Hosté: RNDr. Radek Stolín, Ph.D., stud. Jiří Riedl.
Rektor VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. se omluvil.
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda senátu RNDr. Miroslav Kružík.
Program:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Kateřina Krejčí, Mgr. Lubomír Vošta, stud. Jakub Podhorský
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

2) Personální stav studentské komory v letním semestru 2010/2011 - změny
Ve studiu pokračují z původního senátu studenti: Kamila Kontríková
Studentka Kristine Karakhanyan odjela na tříměsíční studium do Portugalska a dle
rozhodnutí senátu ze dne 23. 2. 2011 bude omlouvána po dobu stáže.
Jitka Sedláková (zvolena náhradnicí ve volbách dne 21. 10. 2009) nastoupila místo
V. Vítka (absolvent).
Studentu Daniel Czebemu bylo ukončeno studium k 28. 2. 2011 z důvodu nesplnění
studijních povinností a na jeho místo postoupí náhradník Jakub Podhorský (zvolen
náhradníkem ve volbách 21. 10. 2009).
Místopředseda senátu a předseda studentské komory Jiří Riedl přestal být studentem
k 28. 2. 2011 z důvodu neplnění studijních povinností, hodlá se odvolat. Na jeho místo již
není k dispozici žádný náhradník.
3) Volby do studentské komory
Je nutno doplnit 1 studenta do senátu + 2 náhradníky
Volby je nutno uskutečnit do 60 dnů od zániku mandátu, tedy do 1/5/2011. Mandát
zvolených bude pouze do listopadu. Tj. cca 3 zasedání senátu.
Hlasování varianta
ANO = 10
NE = 0

ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

Senát pověřuje RNDr. Kružíka a Ing. Fialu zorganizovat mimořádné volby do 1/5/2011.
Členové akademické komory byli požádáni o tipy na kandidáty do studentské komory.

4) Informace ze zasedání Rady vysokých škol
- Návrh nového Zákona o vysokých školách
o Typ školy: univerzity, odborné vysoké (převážně Bc., někdy Mgr.), speciální
o Cykly vysokoškolského vzdělání: Bc., Mgr+Ing+RNDr+MUDr+JUDr, Ph.D.
o Rektor jmenuje správní rada na návrh senátu nebo jmenuje správní rada
na základě výběrového řízení a po vyjádření senátu
o Správní radu jmenuje prezident na návrh senátu
o Senát: 15-51 členů v poměru 2:1, většina doc+prof, do akademické obce nyní
patří i ostatní zaměstnanci (pokud je to uvedeno ve statutu školy)
o Statut školy navrhuje rektor, schvaluje správní rada a senát
o Odchylka pro odborné VŠ: statut stanoví „ radu vysoké školy“ místo senátu a
správní rady
o Akademičtí pracovníci: nejméně polovina Ph.D., ostatní Mgr.; výběrová řízení
omezená doba
o Výuka: ¾ akademici, ¼ externisté
o Docenti: pracovní pozice jen pro lokální školu
- Návrh na financování vysokých škol
o Zatím normativní (na studenta), později pravděpodobně dle kvality školy
5) Vnitřní směrnice pro plagiáty
- Předložena k diskusi kolegiu rektora, senátu atd., senát se pouze vyjadřuje
- Prezentace vyjádření prof. Minaříka
- Obecná diskuse – předseda senátu vyzval senátory k zaslání připomínek do 2 dní.
6) Termíny příštích zasedání senátu:
Středa 11. 5. 2011 ve 13:30 hodin
Reserva na mimořádné zasedání středa 25. 5. 2011 ve 13:30 hodin
Středa 22. 6. 2011 ve 13:30 hodin
Různé:
Prorektor pro studium RNDr. Radek Stolín, Ph.D. opakovaně vyslovil názor, že by
matematika měla být povinným předmětem pro studenty oboru Cestovní ruch.
Senátoři o tomto tématu diskutovali – vystoupila dr. Janoušková, Ing. Fiala, Ing. Hanáček,
dr. Stolín, Mgr. Ryšková, Mgr. Vošta a stud. Sedláková. Názory byly protichůdné.
Dr. Janoušková navrhla schůzku za přítomnosti dr. Ruxe, prof. Chalupy, dr. Hojdarové a
Mgr. Vošty.

Přílohy:
Zapsala: Kateřina Krejčí
……………………………………….…
Za správnost: Mgr. Lubomír Vošta
.…………………………………………
stud. Jakub Podhorský
………………………………………….
Předseda akademického senátu: RNDr. Miroslav Kružík …………………………….

