Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2015 ze dne 22. dubna 2015
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

8
(viz prezenční listina)
4 (viz prezenční listina)

JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., Sandra Vítková
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., Ing. Michal Šulc, Ph.D., Ing. Jakub Novotný, Ph.D.,
Anna Řeháková, Ing. Roman Fiala, Ph.D. od bodu 3

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné. Dr. Görnerová
účastna od projednávání 4. bodu programu.
Program:
1. Zahájení
2. Materiály předložené rektorem VŠPJ:
 schválení Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2014
 schválení Výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2014
 schválení Rozpočtu VŠPJ na rok 2015
 vyjádření k Záměru zřídit věcné břemeno
 informace rektora k Areálu Legionářů
 informace o připravovaných akreditacích
3. Návrh člena z řad AP do Disciplinární komise
4. Různé:
 komise senátu
 J. Čermák – návrhy na přípravu ankety v souvislosti se studijní neúspěšností studentů
1. Zahájení
Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory a hosty, navrhla jako ověřovatele zápisu RNDr. Jitku
Ryškovou a Jakuba Čermáka a zapisovatelku Ing. Hanu Pospíchalovou.
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Členové AS neměli další náměty na doplnění programu, a proto bylo hlasováno o předloženém
programu.
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
2. Materiály předložené rektorem
Členové AS obdrželi předem písemně dokumenty k jednotlivým projednávaným bodům.

a) schválení Výroční zprávy o hospodaření VŠPJ za rok 2014
Akademický senát AS projednal a schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2014.
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0 ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
b) schválení Výroční zprávy o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2014
V diskusi bylo upozorněno na drobnou formální chybu na str. 7, která bude opravena ve finálním
znění zprávy.
Akademický senát AS projednal a schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hodnocení VŠPJ za rok 2014
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
c) schválení Rozpočtu VŠPJ na rok 2015
Rektor vysvětlil princip vyrovnaného rozpočtu pro rok 2015. Dále objasnil stávající výhled financování
a změny ve výpočtech ukazatelů pro financování vysoké školy pro tento a následující roky, které
akcelerují krizový vývoj zejména z důvodu nepříznivé demografické křivky a míry neúspěšnosti
ve studiu (koeficient prostupnosti). Kvestor v diskusi reagoval na detailnější dotazy ohledně zdrojů
plánovaných vyšších příjmů a některých dalších rozpočtových položek.
Akademický senát AS projednal a schvaluje Rozpočet VŠPJ na rok 2015.
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
Rektor ujistil AS, že v případě změn rozpočtu bude AS o těchto změnách zavčas informován.
d) vyjádření k Záměru zřídit věcné břemeno a informace rektora k Areálu Legionářů
Rektor doplnil písemnou informaci k Záměru zřídit věcné břemeno (související s přeložkou plynové
přípojky při plánované výstavbě výukového centra) a k bouracím pracím v areálu Legionářů o výhled
využití prostoru tzv. staré nemocnice. V budoucnu by zde mělo vzniknout komunitní centrum pro
studenty a obyvatele města zaměřené na sportovní a kulturní vyžití. Rektor oznámil AS, že díky
několikaměsíčním jednáním s MŠMT se podařilo získat na bourací práce v areálu Legionářů více než
17 milionů Kč, a nezatíží se tedy rozpočet VŠPJ.
Akademický senát AS bere na vědomí a souhlasí se Záměrem zřídit věcné břemeno a s bouracími
pracemi v Areálu Legionářů dle předložených podkladů.
Hlasování:
ANO =11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
e) informace o připravovaných akreditacích
VŠPJ připravuje k akreditaci kombinovanou formu studijního oboru Aplikovaná informatika (AI)
a studijního oboru Zdravotně sociální pracovník (ZSP), oba obory lze nyní studovat pouze prezenčně.
Dále se připravují zcela nové studijní programy, a to magisterský studijní program Specializace ve
zdravotnictví (studijní obor Komunitní péče v porodní asistenci) a bakalářský studijní program
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (bez oboru), které zatraktivní nabídku školy pro uchazeče
o studium.

Akademický senát VŠPJ vzal na vědomí a souhlasí s nově připravovanými studijními programy
Specializace ve zdravotnictví a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi i s rozšířením forem studia
u obrů AI a ZSP.
Hlasování:
ANO = 11
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
3. Návrh člena z řad AP do Disciplinární komise
K 30. 4. 2015 končí řádné dvouleté funkční období dr. Machovce v Disciplinární komisi VŠPJ. Na
základě podnětu rektora navrhli členové AS na obsazení uvolněné pozice akademického pracovníka
z katedry CR, RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D.
AS VŠPJ navrhuje na jmenování za člena disciplinární komise RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D., a předem
vyjadřuje souhlas s jeho jmenováním.
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
4. Různé
 Komise senátu
Akademický senát ustanovil čtyři pracovní komise a projednal jejich aktuální složení:
ekonomická – Ing. Rambousek, Ph.D., Ing. Fatrová, Vítková, Jakub Čermák
legislativní – JUDr. Prchal, Ph.D., RNDr. Šíp, Ph.D., Mgr. Vojáčková, Ph.D., Čermák
studijní – RNDr. Ryšková, Mgr. Černá, Ph.D., Ing. Scholz, DiS., PhDr. Görnerová,
Mgr. Mallinu, Ph.D., Koblicová, Šťastná
propagační - Mgr. Černá, Ph.D., Mgr. Vojáčková, Mgr. Mallinu, Ph.D., Vítková, Slavíčková
 J. Čermák – návrhy na přípravu ankety v souvislosti se studijní neúspěšností studentů.
Diskuse o přístupu studentů ke studiu a důvodech nízké studijní motivace.
 Nominován zástupce studentů do kolegia rektora, kterým bude Irena Slavíčková (možnost
zúčastnit se kolegia rektora plánovaného na pondělí 27. 4. 2015 ve 13:00 hodin).
 Katedra ekonomických studií plánuje na červen t. r. soutěž v účetnictví pro 3. ročníky středních
škol, žádost SK AS o „ukázku školy očima studentů“ pro soutěžící a pedagogy ze středních škol,
kteří se akce zúčastní.
Další termín zasedání: bude sděleno dodatečně

Zapsala:

Ing. Hana Pospíchalová

………………..……………………………………..…

Za správnost:

RNDr. Jitka Ryšková

.……………………………………………………….…

Jakub Čermák

………….……………………….……………….…….

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………………….…

