Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2015 ze dne 29. září 2015
Přítomni:

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

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

Omluveni:

Ing. Petr Scholz, DiS, Ing. Oldřich Rambousek, Ph.D., Jakub Čermák

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Alena Štěrbová

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Nové informace rektora:
 Návrh nového magisterského studijního programu „Hospodářská politika a správa“, studijní
obor „Organizace a řízení cestovního ruchu“ – k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák.
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách)
 Návrh nového magisterského studijního programu „Ošetřovatelství“, studijní obor „Kvalita
a bezpečná péče ve zdravotnických zařízeních“ – k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zákona
o vysokých školách,
 Projednání a schválení vnitřního předpisu – Studijní a zkušební řád VŠPJ – ke schválení podle
§ 9 odst. 1b) zákona o vysokých školách
3. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Ing. Irena Fatrová přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a navrhla o něm hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 1

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D., a Alenu
Koblicovou a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o nich hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10
NE = 0
ZDRŽEL SE = 2
Všechny hlasované návrhy byly schváleny

SCHVÁLENO

2. Nové informace rektora
Rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., seznámil přítomné s výsledkem akreditační komise MŠMT ČR,
která doporučila udělení akreditace nově zřizovanému studijnímu programu „Aplikovaná technika
pro průmyslovou praxi“ v prezenční formě studia a studijního programu „Zdravotně sociální péče“ se
studijním oborem „Zdravotně sociální pracovník“ v kombinované formě studia. Zároveň sdělil, že

VŠPJ získala akreditaci prvního magisterského programu „Specializace ve zdravotnictví“ se studijním
oborem „Komunitní péče v porodní asistenci“ v kombinované formě studia.
Rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., zdůraznil, že hlavním cílem VŠPJ je, aby všichni absolventi
bakalářských programů měli možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu na
VŠPJ.
Návrhy nových magisterských studijních programů
Rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., informoval přítomné o přípravě nového magisterského
studijního programu „Hospodářská politika a správa“, studijní obor „Organizace a řízení cestovního
ruchu“ v prezenční formě studia na Katedře cestovního ruchu a o přípravě nového magisterského
studijního programu „Ošetřovatelství“, studijní obor „Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnických
zařízeních“ v kombinované formě studia na Katedře zdravotnických studií.
Na dotaz předsedkyně AS VŠPJ Ing. Ireny Fatrové v jakém časovém horizontu by měla započít výuka
nových studijních programů, rektor odpověděl, že výuka by měla započít v novém akademickém
rokem 2016/2017.
Akademický senát byl seznámen a bere na vědomí přípravu nových magisterských studijních
programů.
Projednání a schválení vnitřního předpisu – Studijní a zkušební řád VŠPJ
Senátoři byli rektorem doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., seznámeni s novým zněním Studijního
a zkušebního řádu VŠPJ, ve kterém nově došlo k vypuštění původního odst. 3 čl. 8 („Prorektor pro
studium může v odůvodněných případech schválit také studium bez průběžného absolvování výuky
jednotlivých předmětů doporučeného studijního plánu. K rozhodnutí o žádosti studenta si může
prorektor pro studium vyžádat stanovisko garantů dotčených předmětů“) a jeho nahrazení původním
odst. 4 čl. 8.
Odst. 3 čl. 8 nově zní: „Individuální studijní plán si student stanovuje samostatně podle požadavků
zvoleného studijního programu, případně studijního oboru. Individuální studijní plán si student
konkretizuje zápisem předmětů pro každý semestr. Prorektor pro studium může v odůvodněných
případech požádat studenta o předložení individuálního studijního plánu specifikujícího způsob
splnění všech požadavků studijního programu“.
Dále došlo k úpravě článku 28 přidáním nového odst. 1 Závěrečná ustanovení, který nově zní: „Článek
25 odst. 1 písm. d) se vztahuje pouze na studenty prezenční formy studia, kteří byli přijatí ke studiu s
nástupem od ZS 2015/2016 včetně“. Původní odstavce 1 – 4 jsou přečíslované na 2 – 5.
Rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., zdůraznil, že v měsíci červnu byla AS VŠPJ schválena novela
SZŘ, která byla následně předána k registraci na MŠMT ČR. Pracovníci právního oddělení MŠMT ČR
však zapracovali a zaregistrovali formální změny, které je potřebné nově schválit AS VŠPJ.
Na dotaz Mgr. Hany Vojáčkové, Ph.D., ohledně čl. 25 odst. 4 rektor odpověděl, že jeho znění zůstalo
ve stejné podobě.
Dále na připomínku RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D., zda je nutné, aby AS VŠPJ schvaloval vnitřní předpis před
jeho registrací na MŠMT ČR, a rovněž i po jeho připomínkování ze strany MŠMT ČR, rektor
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., uvedl, že ano, neboť toto je správný postup po právní stránce.
Poté došlo k hlasování:
Akademický senát projednal a schvaluje Studijní a zkušební řád VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 12

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Různé
Na závěr poděkovali předsedkyně AS VŠPJ Ing. Irena Fatrová a rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.,
všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na mimořádném zasedání AS VŠPJ.
Další termín zasedání: 22. 10. 2015, čas bude stanoven později.
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..……………………………………..…

Za správnost:

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.

.……………………………………………………….…

Alena Koblicová

………….……………………….……………….…….

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………………….…

