Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2011 ze dne 5. 10. 2011
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK): 8 (viz prezenční listina)
za studentskou komoru (dále jen SK): 4 (viz prezenční listina)

Omluveni:
Hosté:

RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Mgr. L.Vošta
Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Ing. Michal Šulc

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Zasedání zahájil a řídil předseda senátu Dr. Kružík Miroslav.
Program:
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Kateřina Krejčí, Ing. Roman Fiala, stud. Jakub Podhorský
Hlasování:
ANO = 12
NE = 0
ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

2) Česká studentská unie
Na VŠPJ přišla výzva k účasti na konferenci ČSU. Nejsme členové ani žádná studentská
organizace na VŠPJ nepůsobí. Nicméně senát předává zástupcům studentů získané
informace a myšlenku eventuální budoucí studentské organizace předá novému senátu po
volbách.
3) Informace z Rady vysokých škol
Rada vysokých škol byla nucena velmi zintenzivnit svoji činnost, protože příprava a
projednávání nového zákona o vysokých školách blíží k závěru. Mimořádný sněm konaný
dne 22. 9. 2011 vyjádřil nesouhlas se záměrem ministerstva financí řídit naše finance
prostřednictvím ČNB (porušení autonomie VŠ i faktické zhroucení systému toku peněz).
Dle posledních informací ale tato změna byla pozastavena. Dále podpořil Studentskou
komoru v odmítnutí školného v této variantě (nejasnosti splácení půjček i negativní
zkušenosti ze zahraničí) a rozporoval kategorizaci vysokých škol. Obrovské nejasnosti
jsou i se změnou pozice docentů a profesorů (již to nemá být titul ale pouze pracovní
pozice pro konkrétní školu).
Rektor poinformoval o aktuální situaci těchto jednotlivých bodů.

4) Harmonogram řádných voleb příštího senátu
- Datum voleb: středa 9. 11. 2011 mezi 8:45 až 15:15
- Místo voleb: prostor před aulou VŠPJ
- Datum vyhlášení voleb: pátek 7. 10. 2011
- Datum dodání seznamů oprávněných voličů: pondělí 24/10 (senát pověřuje
senátora J.Podhorského převzetím seznamů a úpravou do potřebného tvaru)
- Datum uzávěrky přihlášek pro kandidáty: úterý 1. 11. 2011
- Volební komise – 7 členů
Předseda:
Mgr. Erbenová Pavla
Členové:
Ak. mal. Netolička Vladimír
Bc. Lojda Lukáš
Krejčí Kateřina
Skokanová Monika (CR)
Kubíček Tomáš (FŘ)
Březina Lukáš (AI)
Hlasování o počtu členů a sestavení volební komise:
ANO = 11
NE = 1
ZDRŢEL SE = 0

SCHVÁLENO

5) Termíny příštích zasedání senátu:
Středa 19. 10. v 13:30 - řádné zasedání
Středa 2. 11. - poslední zasedání starého senátu
Středa 16. 11. v 13:30 - první zasedání nového senátu

Různé:
- 5. 10. se koná senátní klub na téma „Nový mzdový předpis“ za účasti rektora a
kvestora
- 12. 10. se může konat pokračování diskuse „Mzdový předpis“
Přílohy: Vyhlášení řádných voleb do senátu
Zapsala: Kateřina Krejčí
Za správnost: Ing. Fiala
stud. Podhorský
Předseda akademického senátu: Dr. Kružík
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