Správní rada Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis č. 2/2011
ze zasedání Správní rady VŠPJ
Termín zasedání: 17. října 2011
Přítomni:
Ing. Josef Kodet, Milan Štěch, prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, doc. Ing. Václav
Vinš, CSc.
(viz prezenční listina)
Omluveni:
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jiří Hrdlička, Lubomír Stoklásek, Ing. Vladimír Jeřábek, MBA,
(jedno místo ve Správní radě neobsazeno)
Celkem přítomno
usnášeníschopné.

méně

než

nadpoloviční

počet

členů

SR,

zasedání

nebylo

Dále přítomni: Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (rektor VŠPJ), Mgr. Alena Štěrbová (prorektorka
pro rozvoj), doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (prorektorka pro studium), Ing. Hana
Pospíchalová (tajemnice SR a vedoucí kanceláře rektora)
Program jednání podle pozvánky:
1) Schválení programu jednání a ověřovatele zápisu
2) Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2012 – k vyjádření podle § 15, odst.
2a) zák. 111/1998 Sb.
3) Informace o plnění doporučení Akreditační komise – dle požadavku ze zápisu
č.1/2011
4) Dokument k diverzifikaci a neuniverzitním vysokým školám – pro informaci
5) Různé
Bod jednání č. 1
Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen předseda ani místopředsedové řídící zasedání, byl
pořízen zápis o jednání členů orgánu s vedením školy bez přijímání usnesení.
Bod jednání č. 2
Rektor VŠPJ prezentoval aktuální výsledky vysoké školy (dosažený počet studentů v novém
akademickém roce, akreditované obory, personální změny ve vedení školy) a stručně přiblížil
základní body Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠPJ na rok 2012, kterou členové Správní
rady obdrželi v dostatečném časovém předstihu k prostudování. Podle požadavku
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je součástí Aktualizace Institucionální rozvojový
plán na rok 2012, který konkretizuje některé dílčí cíle školy a jejich finanční krytí. Jeho znění
včetně aktuální nabídky celoživotního vzdělávání krátce komentovala prorektorka pro rozvoj.
V následující diskusi členů zaznělo:
- prof. Večerek ocenil rozsah aktivit plánovaných v Aktualizaci vzhledem k velikosti a krátké
historii školy,
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- členové vedení školy zodpověděli dotazy týkající se digitalizace spisových agend,
zadávání veřejných zakázek, vytvoření informačního systému pro monitoring praxí,
konkrétního provádění hodnocení aktivit akademických pracovníků a zveřejňování
bakalářských prací,
- rozvoj praxí studentů a získávání zpětné vazby od praxe je podpořený spoluprací
s hospodářskou komorou v rámci projektu Most k partnerství,
- způsob zajištění a kontroly původnosti bakalářských prací – VŠPJ je zapojena již od
svých prvních absolventských prací do projektu spolupráce vysokých škol na tvorbě
databáze prací, v níž jsou diplomové práce porovnávány s ohledem na dodržování
autorského zákona.
Bod jednání č. 3 a 4
Následující programové body byly vzaty na vědomí na základě předchozího rozeslání
písemných podkladů všem členům Správní rady.
Rektor informoval, že zpracování informace o plnění doporučení Akreditační komise bylo
provázeno inciativou předsedy Správní rady ke vzniku fondu VŠPJ Hlavy do Jihlavy, který
reaguje na potřebu podpory akademických pracovníků, jejich stabilizaci a další rozvoj.
Probíhající reforma terciárního vzdělávání a příprava nového zákona o vysokých školách
vedla v rámci České konference rektorů ke vzniku dokumentu k diverzifikaci a neuniverzitním
vysokým školám, na jehož zpracování i následné prezentaci se podílel rektor VŠPJ.
Dokument členům Správní rady objasnil stávající vývoj a stav vysokého školství z pohledu
neuniverzitní vysoké školy a zdůraznil nutnost promyšleného budoucího legislativního
nastavení podmínek akreditace a realizace nejmasovějších, tj. bakalářských studijních
programů.
Rektor rovněž sdělil, že stávající jednání o vzniku nového oboru strojírenského zaměření je
v dané době na VŠPJ téměř nereálné, cestou je spíše hledání strategického
partnera/partnerů než snaha o získání samostatné akreditace. Zájem o technické obory však
začíná již na středních školách, kde se nyní projevuje jak snížený počet žáků, tak
nedostatečný zájem o studium těchto oborů.
Bod jednání č. 5
Předpokládaný další termín zasedání Správní rady:
1. pololetí 2012 (na programu bude projednávání Výročních zpráv VŠPJ za rok 2011 a
Rozpočtu VŠPJ na rok 2012).
Jiná témata nebyl vznesena, zasedání bylo ukončeno.
V Jihlavě, 21. října 2011

Zapsala:H. Pospíchalová, tajemnice SR

