Čj.: VSPJ/06829/2018

Zápis 3/2018
ze zasedání Akademické rady VŠPJ
konané dne 12. prosince 2018 v budově vysoké školy
Účast:
dle prezenční listiny – z 30 členů Akademické rady VŠPJ (dále jen AR) na zasedání přítomno 16 členů
AR.
Celkem přítomna nadpoloviční většina všech členů AR, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1) Aktuální stav a novinky na VŠPJ
2) Schválení nových studijních programů
3) Schválení záměru předložit žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Cestovní ruch
4) Schválení návrhu kandidáta na udělení medaile VŠPJ „Stříbro Vysočiny“
5) Různé
Jednání zahájil a vedl předseda AR, který přivítal přítomné.
Elektronickou verifikací zápisu byl předsedou AR pověřen doc. Horák.
Průběh jednání:
Bod 1) Aktuální stav a novinky na VŠPJ
V úvodu jednání předseda AR seznámil členy AR s aktuálním stavem a novinkami na VŠPJ:
1.

Změny ve vedení a orgánech VŠPJ
 Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 2. 10. 2018 byla
s účinností od 3. 10. 2018 jmenována RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., prorektorka pro studium,
novým interním členem Akademické rady VŠPJ.
 Ve dnech 13. a 14. 11. 2018 se na VŠPJ uskutečnily doplňující volby do studentské komory
Akademického senátu VŠPJ, kdy novou senátorkou byla zvolena studentka oboru Všeobecná
sestra Veronika Otrubová.

2. Akreditace
Rozhodnutím Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství VŠPJ získala akreditaci
bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Aplikovaná informatika se standardní
dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě na období 5 let.
3.

Další novinky a akce
 Dne 18. října 2018 proběhla v gotické síni jihlavské radnice inaugurace rektora VŠPJ.
 Ve dnech 11. až 14. září 2018 proběhl v zakarpatském Užhorodu mezinárodní studentský
workshop Transcarpathia and Vysočina Region: Tourism Cooperation.
 Dne 8. října 2018 se v divadelním sále DKO s. r. o. konala imatrikulace studentů VŠPJ.
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 Dne 9. října 2018 se na VŠPJ ve spolupráci s Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením
neziskových organizací v Kraji Vysočina (KOUS Vysočina, z. s.) uskutečnila konference
„Sociální podnikání a místní komunity“.
 Dne 25. října 2018 v areálu Legionářů v Jihlavě v rámci projektu Proletí 100letí byla za účasti
hejtmana Kraje Vysočina, primátora statutárního města Jihlava a rektora VŠPJ slavnostně
zasazena lípa srdčitá, jako důstojná připomínka celoročních oslav století naší republiky.
 Dne 7. listopadu 2018 se na VŠPJ uskutečnil veletrh JOBStart, kterého se zúčastnili vedle
studentů a absolventů VŠPJ zástupci zaměstnavatelů, zprostředkovatelů brigád, praxí, stáží
apod.
 Dne 14. listopadu 2018 v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava proběhla konference
Trendy a technologie 2018.
 Dne 15. listopadu 2018 proběhla v Horáckém divadle Jihlava 10. jubilejní mezinárodní
jihlavská konference porodních asistentek, kterou pořádala Jihlavská medicínská akademie,
Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Jihlava, p. o. a Vysoká škola polytechnická
Jihlava.
 Dne 15. listopadu 2018 proběhlo na VŠPJ finálové klání soutěžních týmů v rámci
celorepublikové manažerské simulační hry „Rozehraj to jako manažer!“. Turnaj, do kterého
se přihlásilo celkem 42 týmů z 9 českých vysokých škol, uspořádala VŠPJ ve spolupráci s
Centrem Informační Společnosti. Ve finále soutěže se utkalo 13 týmů, studenti naší školy
obsadili první dvě příčky, následoval je tým z ČVUT, který skončil na třetím místě.
 Dne 16. listopadu 2018 proběhla u pomníku 17. listopadu v Jihlavě (Památník Klíče) tichá
vzpomínka u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii.
 Dne 21. listopadu 2018 Akademický senát VŠPJ (AS VŠPJ) na svém řádném zasedání:


projednal návrhy nových studijních programů, a to bakalářského profesně zaměřeného
studijního programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě, bakalářského profesně zaměřeného studijního programu
Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě
a navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Komunitní
péče v porodní asistenci se standardní dobou studia 2 roky v kombinované formě,



projednal a schválil novelu Studijního a zkušebního řádu VŠPJ, která byla následně
odeslána k registraci na MŠMT,



projednal a schválil návrh Investičního plánu VŠPJ na rok 2019.

 Dne 27. listopadu 2018 AS VŠPJ schválil navýšení rozpočtu VŠPJ (neinvestičního příspěvku
MŠMT) pro rok 2018 v ukazatelích A+K ve výši 1 178 tis. Kč a dnešního dne schválil jeho další
navýšení ve výši 621 tis. Kč.
V rámci následné diskuse k projednávanému bodu nebyly vzneseny ze strany přítomných členů
akademické rady žádné dotazy či připomínky.
Akademická rada VŠPJ vzala na vědomí informace rektora o činnosti VŠPJ v roce 2018.
Bod 2) Schválení nových studijních programů
Rektor předložil AR VŠPJ ke schválení nové studijní programy, a to:
1. bakalářský profesně zaměřený studijní program Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě,
2. bakalářský profesně zaměřený studijní program Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě,
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3.

navazující magisterský profesně zaměřený studijní program Komunitní péče v porodní asistenci
se standardní dobou studia 2 roky v kombinované formě.

V souladu s § 12 odst. 1b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje akademická rada veřejné
vysoké školy na návrh rektora studijní programy.
V rámci diskuse k projednávanému bodu Ing. Čihák zmínil, že jako člen Interní akreditační komise
VŠPJ se důkladně seznámil s akreditačním materiálem ke studijnímu programu Cestovní ruch, který je
dle jeho názoru výborně zpracovaný a jeho tvůrci si zaslouží pochvalu za kvalitně odvedenou práci.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany členů AR dalších připomínek, dotazů či
návrhů na doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ schvaluje rektorem předložený bakalářský profesně zaměřený studijní
program Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě,
bakalářský profesně zaměřený studijní program Strojírenství se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě a navazující magisterský profesně zaměřený studijní program
Komunitní péče v porodní asistenci se standardní dobou studia 2 roky v kombinované formě.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 3) Schválení záměru předložit žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Cestovní
ruch
Rektor seznámil členy AR se svým záměrem předložit žádost o akreditaci bakalářského profesně
zaměřeného studijního programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě studia.
V souladu s § 12 odst. 1c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, schvaluje akademická rada
veřejné vysoké školy záměr rektora předložit žádost o akreditaci studijních programů.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany členů AR připomínek, dotazů či návrhů na
doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ schvaluje záměr rektora předložit žádost o akreditaci bakalářského profesně
zaměřeného studijního programu Cestovní ruch se standardní dobou studia 3 roky v prezenční
a kombinované formě studia.
PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

Bod 4) Schválení návrhu kandidáta na udělení medaile VŠPJ „Stříbro Vysočiny“
Rektor předložil AR ke schválení návrh kandidáta na udělení medaile VŠPJ „Stříbro Vysočiny.
V souladu s odst. 5 směrnice VŠPJ „Zásady pro udělování medaile Vysoké školy polytechnické Jihlava“
Akademická rada VŠPJ schvaluje návrh rektora na udělení medaile VŠPJ s názvem „Stříbro Vysočiny“,
jež je oceněním osobností, které se zasloužily o šíření vzdělanosti a akademických svobod, zejména
o rozvoj VŠPJ, za významné působení na VŠPJ a za vztahy k ní, jakož i za činnost v oblastech
vztahujících se k vědecko-výzkumnému, tvůrčímu a pedagogickému zaměření VŠPJ.
Jelikož k projednávanému bodu programu nebylo ze strany členů AR připomínek, dotazů či návrhů na
doplnění, bylo přistoupeno k hlasování o přijetí usnesení.
Usnesení:
Akademická rada VŠPJ schvaluje rektorův návrh kandidáta na udělení medaile VŠPJ „Stříbro
Vysočiny“.
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PRO = 16

PROTI = 0

ZDRŽEL SE = 0

V rámci projednávaného bodu programu rektor dále zmínil, že:


vedení VŠPJ má záměr ocenit další významné osobnosti bronzovou „Pamětní medailí VŠPJ“,
která bude pro tento účel vyrobena u příležitosti 15 let od založení VŠPJ,



v rámci patnáctiletého výročí založení VŠPJ proběhne v roce 2019 řada akcí jako např.
5. reprezentační ples VŠPJ (na kterém dojde k slavnostnímu předání medaile „Stříbro
Vysočiny“, jakož i „Pamětních medailí VŠPJ“), Den otevřených dveří, Akademický den,
Sportujeme s VŠPJ a další.

V této souvislosti rektor oslovil členy Akademické rady VŠPJ o předložení vhodných kandidátů na
udělení „Pamětní medaile VŠPJ“ do konce měsíce ledna 2019.
Ing. Svoboda navrhl vydání almanachu při této významné příležitosti, což bylo vedením školy
pozitivně přijato.
Bod 5) Různé
Předseda AR pozval přítomné členy AR na charitativní akci „Vánoce na VŠPJ“, která se uskuteční
dnešního dne od 16:00 hod. v prostorách VŠPJ.
Jiná témata k projednání nebyla vznesena, předseda AR poděkoval přítomným za účast, bezvadnou
celoroční spolupráci a jednání ukončil.
Další řádné zasedání se předpokládá v 1. pololetí roku 2019.
V Jihlavě dne 12. prosince 2018
Zapsal: Miloslav Vytasil, vedoucí Kanceláře rektora
Zápis ověřil (elektronicky): doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
předseda AR VŠPJ
rektor VŠPJ
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