Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 1/2016 ze dne 12. dubna 2016
Přítomni:

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

7 (viz prezenční listina)
2 (viz prezenční listina)

Omluveni:

PhDr. Lenka Görnerová, Ing. Martina Kuncová, Ph.D., RNDr. Jitka Ryšková, Irena Slavíčková,
Jana Šťastná, Sandra Vítková

Hosté:

rektor doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektor doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Návrh rektora na jmenování nové předsedkyně Disciplinární komise VŠPJ Ing. Marie Borské, akademické
pracovnice Katedry ekonomických studí, a nových členů DK VŠPJ a to PhDr. Lady Novákové, akademické
pracovnice Katedry zdravotnických studií a Magdalény Vašátkové studentky studijního oboru Porodní
asistentka – ke schválení podle § 9 odst. 1f) zákona o vysokých školách.
3. Návrhy nově připravovaných akreditací studijních programů:

bakalářského studijního programu „Economics and Management“ se studijním oborem „Finance and
Management“ v prezenční formě studia v anglickém jazyce – k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák.
o vysokých školách,

magisterského studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ se studijním oborem „Aplikovaná
informatika“ v prezenční formě studia – k vyjádření podle § 9 odst. 2a) zák.
o vysokých školách.
4. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a navrhla o něm hlasovat (vyzvala je k jeho případnému doplnění).
Předsedkyně AS VŠPJ navrhla hlasovat o programu jednání.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu RNDr. Jiřího Šípa, Ph.D., a Jakuba Čermáka
a zapisovatelku Bc. Zuzanu Mafkovou a navrhla o nich hlasovat.
Hlasování:
ANO = 7

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Jmenování nových členů Disciplinární komise VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila senátory s končícím funkčním obdobím tří členů Disciplinární komise VŠPJ (DK
VŠPJ) ke dni 31. 3. 2016 a to předsedkyně PhDr. Jany Novotné, Ph.D., akademické pracovnice Katedry sociální
práce a členů PhDr. Lenky Görnerové, akademické pracovnice Katedry zdravotnických studií a Lucie Kovářové,
studentky studijního oboru Cestovní ruch. Místo nich rektor navrhuje jmenovat s účinností od 1. 4. 2016 za
předsedkyni DK VŠPJ Ing. Marii Borskou, akademickou pracovnici Katedry ekonomických studí a za členy DK
VŠPJ PhDr. Ladu Novákovou, akademickou pracovnici Katedry zdravotnických studií a Magdalénu Vašátkovou,
studentku studijního oboru Porodní asistentka.

Poté bylo přistoupeno k samostatnému hlasování o schválení nových členů Disciplinární komise VŠPJ:
Akademický senát schvaluje návrh na jmenování Ing. Marie Borské, akademické pracovnice Katedry
ekonomických studií, předsedkyní Disciplinární komise VŠPJ s účinností od 1. 4. 2016.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát schvaluje návrh na jmenování PhDr. Lady Novákové, akademické pracovnice Katedry
zdravotnických studií, členkou Disciplinární komise VŠPJ s účinností od 1. 4. 2016.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Akademický senát schvaluje návrh na jmenování Magdalény Vašátkové, studentky studijního oboru Porodní
asistentka, členkou Disciplinární komise VŠPJ s účinností od 1. 4. 2016.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

3. Příprava nových akreditačních studijních programů
Rektor přítomné senátory seznámil s přípravou nových akreditačních studijních programů, a to:

s navazujícím magisterským studijním programem „Elektrotechnika a informatika“ se studijním oborem
„Aplikovaná informatika“ v prezenční formě,

s bakalářským studijním programem „Economics and Management“ se studijním oborem „Finance and
Management“ v prezenční formě studia v anglickém jazyce,
které by měly zatraktivnit nabídku VŠPJ a pomoci tak k získání dalších studentů.
Na dotaz předsedkyně AS, zdali je akreditační spis bakalářského studijního programu „Economics and
Management“ aktualizován o personální změny či se použil původní, rektor odpověděl, že se jedná pouze o
překlopení obsahu do anglického jazyka, což by měla Akreditační komise MŠMT ČR schválit. Nikdo další neměl
otázky.
Akademický senát projednal a bere na vědomí přípravu nového magisterského studijního programu
„Elektrotechnika a informatika“ se studijním oborem „Aplikovaná informatika“ v prezenční formě
a bakalářského studijního programu „Economics and Management“ se studijním oborem „Finance and
Management“ v prezenční formě v anglickém jazyce.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

4. Různé
Jelikož k tomuto bodu nebylo žádných témat, předsedkyně AS VŠPJ poděkovala všem senátorům za průběh
jednání a oznámila jim termín dalšího řádného zasedání AS, které se uskuteční dne
20. dubna 2016 od 14.00 hod.

Zapsala:

Bc. Zuzana Mafková

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Jakub Čermák

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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