Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 4/2016 ze dne 23. června 2016
Přítomni:

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

8 (viz prezenční listina)
2 (viz prezenční listina)

Omluveni:

JUDr. Pravomil Prchal, Ph.D., RNDr. Jitka Ryšková, Jana Šťastná, Jakub Čermák, Sandra
Vítková

Hosté:

prorektor pro studium Ing. Miloslav Reiterman, kvestor Ing. Oldřich Rambousek,
Ph.D., zástupce vedoucí Katedry ekonomických studií Ing. Roman Fiala, Ph.D.

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Zprávy z kolegia
3. Volby do SK AS VŠPJ
4. Prorektor pro studium:
 informace o přijímacím řízení,
 příprava změn Studijního a zkušebního řádu VŠPJ – viz zasedání č. 2/2016 z 20. 4. 2016.
5. Kvestor:
 informace o investičním záměru školy,
 informace o přípravě projektů,
 rozklad rozpočtu VŠPJ - viz zasedání č. 2/2016 z 20. 4. 2016.
6. Dr. Kuncová – informace o řešení stížností studentů.
7. Novela vnitřního předpisu VŠPJ – Stipendijní řád VŠPJ – ke schválení podle § 9 odst. 1b) zák.
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách)
8. Návrh Usnesení AS a připojení se k usnesení ČKR
9. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) Ing. Fatrová přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění. Jelikož ze strany
senátorů nebylo k programu jednání připomínek, předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 10

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D., a Alenu
Koblicovou a zapisovatele Miloslava Vytasila a navrhla o nich hlasovat.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 2

SCHVÁLENO

2. Zprávy z kolegia
Na výzvu předsedkyně AS VŠPJ poskytla Dr. Kuncová senátorům informace z posledního jednání
kolegia rektora dne 10. 6. 2016. Krom jiného zmínila přípravu projektové žádosti VŠPJ v rámci výzev
„ESF výzva pro vysoké školy“ (ESF) a „ERDF výzva pro vysoké školy“ (ERDF), vyhlášených MŠMT ČR do
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v rámci které bude nutno zajistit
zejména přípravu akreditací nových studijních programů a reakreditaci stávajících studijních
programů. Nový systém udělování akreditací studijních programů bude nově v kompetenci
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, namísto stávající Akreditační komise. Vysoká škola,
která bude usilovat o akreditaci či reakreditaci studijního programu musí již nyní (zejména
u magisterských studijních programů) prokazovat, že v daném programu realizuje vědecké projekty
a granty (buď jako realizátor či partner projektu). Bylo by tedy velmi žádoucí zapojit se do takovýchto
projektů či grantů, neboť neudělení akreditace či reakreditace může mít vážný dopad na plnění
projektu OP VVV. Při neudělení akreditace (reakreditace) lze o další akreditaci (reakreditaci) téhož
studijního programu požádat až po uplynutí dvou let.
Akademický senát bere na vědomí informace z jednání kolegia rektora dne 10. 6. 2016.
3. Volby do SK AS VŠPJ
Předsedkyně AS VŠPJ informovala senátory, že z důvodu uvolnění místa člena AS VŠPJ (ukončení
studia Jakuba Čermáka, senátora za SK AS VŠPJ) musí AS VŠPJ vyhlásit doplňující volby nového člena
z řad studentů Akademické obce VŠPJ, které proběhnou na podzim letošního roku, přičemž usnesení
AS VŠPJ o vyhlášení těchto voleb musí být zveřejněno na úřední desce VŠPJ minimálně 30 dnů před
jejich termínem.
Akademický senát bere na vědomí informace týkající se přípravy doplňujících voleb nového člena
AS VŠPJ z řad studentů Akademické obce VŠPJ.
4. Informace o přijímacím řízení a příprava změn Studijního a zkušebního řádu VŠPJ – viz zasedání
č. 2/2016 z 20. 4. 2016
Prorektor pro studium Ing. Reiterman:
 informoval senátory o tříkolovém přijímacím řízení pro akademický rok 2016/2017, kdy v prvním
kole přijímacího řízení podalo přihlášku ke studiu 1258 uchazečů, z čehož zaplacených přihlášek je
1107 a počet přijatých uchazečů je 835. Ve druhém kole dosud podalo přihlášku ke studiu 288
uchazečů, z čehož zaplacených přihlášek je 139 a ve třetím kole dosud podalo přihlášku ke studiu
22 uchazečů, z čehož je jedna přihláška zaplacená,
 seznámil senátory s analýzou možnosti zavedení tzv. plovoucích kreditů na VŠPJ. Popsal princip
tohoto systému tak, jak je uplatňován na VŠE. Na konkrétních číslech ukázal, že podmínky, ve
kterých systém funguje na VŠE, se liší od podmínek, za kterých by fungoval na VŠPJ (na VŠPJ má
hodně studentů problém s více než jedním či dvěma předměty, za celou dobu existence VŠPJ více
jak jedna třetina studentů opravovala předměty za více než 36 kreditů, průměrné kreditové
ohodnocení P/PV předmětu se liší mezi jednotlivými obory od 2,34 kreditů/předmět do 4,98
kreditů/předmět; problematické řešení předmětu Praxe). Jako obdobný, ale nesrovnatelně
jednodušší, byl navržen systém předem stanoveného počtu výjimek ze SZŘ (postup do vyššího
semestru při nezískání potřebného počtu kreditů, umožnění třetího zápisu předmětu, umožnění
pokračování studia při překročení jeho maximální doby a umožnění složení státní závěrečné
zkoušky nebo její části při překročení lhůty dvou let od získání minimálního počtu kreditů podle
požadavků doporučeného studijního plánu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ), které by měl
student při zahájení studia k dispozici a o které by mohl zažádat. Návrh takovéhoto systém bude
vypracován prorektorem pro studium a předložen vedení VŠPJ. Nový systém by měl vyjít
v platnost od nového akademického roku 2016/2017.
Akademický senát bere na vědomí informace o přijímacím řízení a přípravě změn Studijního
a zkušebního řádu VŠPJ.
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5. Informace o investičním záměru školy, o přípravě projektu z ERDF, předložení rozkladu rozpočtu
VŠPJ na rok 2016
Kvestor Dr. Rambousek informoval senátory:
 o pozastavení projektu realizace výstavby nového výukového centra vedením VŠPJ z důvodu
navýšení rozpočtu stavby na 171 mil. Kč z původních 130 mil. Kč (projekt je z roku 2009 a není
aktuální ke stávajícím poměrům); bude podán nový investiční záměr, ve kterém budou upraveny
požadavky stávajícím poměrům a v rámci kterého bude realizována rekonstrukce vnitřních fasád
hlavní budovy VŠP,
 o plánu zřízení laboratoře pro potřeby Katedry technických studií v rámci připravovaného projektu
z ERDF,
 rozklad rozpočtu VŠPJ na rok 2016 podle jednotlivých položek není dosud dokončen, v průběhu
měsíce července 2016 bude prokonzultován s vedoucími jednotlivých kateder a teprve poté bude
předložen AS VŠPJ.
Akademický senát bere na vědomí informace o investičním záměru školy, o přípravě projektu
z ERDF a předložení rozkladu rozpočtu VŠPJ na rok 2016.
6. Informace o řešení stížností studentů
Dr. Kuncová seznámila senátory s aktuálním stavem řešení stížností studentů studijního oboru
Finance a řízení, kdy veškeré materiály budou v průběhu měsíce července vyhodnoceny garantkou
doc. Tučkovou a následně budou ve spolupráci s vedoucím katedry jazyků a prorektorem pro studium
Ing. Reitermanem navrženy a zapracovány změny a opatření s účinností od nového akademického
roku 2016/2017.
Akademický senát bere na vědomí informace o řešení stížností studentů.
V 15.20 hod. opustila jednání AS VŠPJ senátorka Dr. Černá.
7. Novela vnitřního předpisu VŠPJ – Stipendijní řád VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Předsedkyně AS VŠPJ vyzvala senátory k případným dotazům, připomínkám či navrhovaným změnám.
Senátoři s navrhovanými změnami Stipendijního řádu VŠPJ vyslovili souhlas.
Jelikož k novele Stipendijního řádu VŠPJ nebylo ze strany senátorů dalších dotazů ani připomínek,
bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát projednal a schvaluje novelu Stipendijního řádu VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 9

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

V 15.30 hod. opustil jednání AS VŠPJ senátor Ing. Scholz.
8. Usnesení AS VŠPJ a připojení se k usnesení ČKR
Akademický senát VŠPJ se připojuje k nesouhlasu Pléna České konference rektorů ze dne 2. 6. 2016
se stávající podobou návrhu rozpočtu Ministerstva financí ve střednědobém výhledu pro kapitolu
školství a s přístupem vlády k oblasti vysokého školství a je připraven veřejně prosazovat zlepšení
podmínek pro kvalitní vysokoškolské vzdělání a výzkum.
Akademický senát VŠPJ považuje za nevhodné odstavení informačního systému evidence výsledků
vědy, výzkumu a inovací a požaduje zjednání nápravy.
Hlasování:
ANO = 8

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO
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Různé
 Dr. Kuncová vyzvala senátory k návrhům další možné propagace nového studijního oboru Finance
and Management.
 Předsedkyně AS VŠPJ informovala senátory, že zástupcům KES se podařilo získat nové osobní
kontakty na zástupce středních škol z Kraje Vysočina, přičemž dne 8. 6. 2016 navštívilo VŠPJ 43
studentů Střední školy technické a obchodní Dačice, následně koncem měsíce června a v průběhu
měsíce září se uskuteční další dvě návštěvy studentů středních škol na VŠPJ.
 Dr. Šíp navrhl oslovit vhodné studenty VŠPJ, kteří by společně s akademickými pracovníky objížděli
vytipované střední školy za účelem získání nových potencionálních studentů VŠPJ. Senátorka
Koblicová k tomuto navrhla možnost osobních návštěv vybraných studentů VŠPJ přímo na jejich
mateřských středních školách.
 Předsedkyně AS VŠPJ navrhla senátorku Alenu Koblicovou jako zástupce studentské komory AS
VŠPJ do kolegia rektora, s čímž senátoři vyslovili souhlas.
Hlasování:
ANO = 7

NE = 0

ZDRŽEL SE = 1

SCHVÁLENO

 Předsedkyně AS VŠPJ vyzvala zástupce studentské komory AS VŠPJ k možnosti vytvoření
studentského spolku na VŠPJ.
 Na závěr poděkovala
a účast na zasedání.

předsedkyně

AS

VŠPJ

všem

senátorům

za

jejich

vstřícnost

Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: v září 2016
Zapsal:

Miloslav Vytasil

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Alena Koblicová

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Ing. Irena Fatrová

………………………….…………………….……….…
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