Zápis č. 11
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 8.11.2016

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 7 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 5 ZK a 3 SK)
AS FP a ZK samostatně jsou usnášeníschopné, SK je usnášeníschopná.
Jednání AS FP bylo zahájeno v 14:30 hod.

1. Úvod
Paní předsedkyně AS FP Ing. Smolíková přivítala všechny přítomné, zvláště pak hosty: doc.
Škapu, pana proděkana Kříže, paní proděkanka Kocmanová se omlouvá z důvodu služební
cesty. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
1. Úvod
2. Projednání a schválení Směrnice děkana pro přijímací řízení do doktorského
studia pro akademický rok 2017/2018
3. Předložení Směrnice děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující
magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018
4. Informace z kolegia děkana
5. Informace z AS VUT
6. Různé
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

2. Projednání a schválení Směrnice děkana pro přijímací řízení do doktorského
studia pro akademický rok 2017/2018
Dne 12.10 předložila paní proděkanka Kocmanová Směrnici děkana pro přijímací řízení do
doktorského studia pro akademický rok 2017/2018. Předkládací lhůta bohužel nebyla o dva
dny dodržena. Paní předsedkyně požádala senátory o hlasování zkrácení předkládací lhůty.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP zkracuje předkládací lhůtu pro Směrnici děkana pro
přijímací řízení do doktorského studia pro akademický rok 2017/2018 z 28 dnů na 26 dnů.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Termín pro zasílání připomínek byl do 31. 10. 2016, byla dodržena sedmidenní lhůta na
vystavení. K předložené směrnici nebyly žádné připomínky.
NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Směrnice děkana pro přijímací řízení do
doktorského studia pro akademický rok 2017/2018 v předloženém znění.
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

3. Předložení Směrnice děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující
magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018
Dne 7.11.2016, pan proděkan Kříž prostřednictvím pana děkana, předložil Směrnici pro
přijímací řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro
akademický rok 2017/2018. Paní předsedkyně požádala senátory o zaslání připomínek
nejpozději do 25.11.2016. Dále pak předala slovo panu proděkanovi Kříži a požádala jej o
seznámení s novými úpravami dle nového VŠ zákonu.
Pan proděkan Kříž: reakce na novelu VŠ zákona a schválení vnitřních dokumentů Statutu
VUT. I po schválení mohou nastat určité změny, bude situace řešena formou dodatku, která se
bude pravděpodobně projednávat a schvalovat AS FP.
Dále informoval o provedených změnách ve směrnici děkana, např. upravení termínu Dne
otevřených dveří, termíny přijímacích zkoušek. Dále pak sdělil informaci, že otevíráme
přijímací řízení do všech oborů, nově i do programu Podnikatelství. Nově bude také přijímací
řízení do KS ve všech bakalářských studií od 1. ročníku. S tím souvisí počty studentů,
doporučení vycházet z průměrných hodnot, proto necháváme podobné hodnoty jako loni
v poměru 1:2, aj.

4. Informace z kolegia děkana
o Certifikace ČSN EN ISO 9001 na Fakultě podnikatelské proběhla bez problémů.
Slavnosti předání proběhne pravděpodobně v prosinci, bude ještě upřesněno.
o Plánované oslavy k 25. výročí FP budou směřovány do druhé poloviny měsíce září a
to ve dnech od 18.9. - 21.9.2017 (konference aj.). Budeme žádat rektorát o výjimku, tj.
posunutí semestru, kdy semestr začne od 25.9.2017 a ukončen bude 22.12.2017.
o Dále informoval, že ke dni 7.11.2016 skončilo jeho volební období, po tomto datu
bude vypsáno interní výběrové řízení na ředitele ústavů.
o Dne 18.11.2016 je vyhlášen Děkanský den.
o Jedna z prezentací FP je přes tzv. produktové stránky, https://studium.fbm.vutbr.cz/
o Požádal Mgr. Musilovou o nachystání podkladů k úpravě Statutu. Dále proběhla
diskuse s rektorem nad přípravou Statutu VUT. FP musí zapracovat změny,
informovat jaké máme vnitřní dokumenty na fakultě (např. studijní a zkušební řád).
Prorektor Doupovec nesouhlasí, aby se vnitřní dokumenty na fakultách jmenovaly
stejně jako univerzitní.
• Požádal SK AS o pomoc na akci Vánoční strom Fakulty podnikatelské (předání dárků
dětem z pěstounských rodin), která proběhne dne 12.12.2016 od 14:00 hod, dále od
14:30 hod. proběhne vánoční koncert a od 15:00 hod. se uskuteční setkání s bývalými
pracovníky FP.

5. Informace z AS VUT
•
•
•
•
•
•

•

•

Na zasedání AS VUT se nezúčastnil z důvodu služební cesty pan rektor, informoval
pan prorektor Doupovec: dne 4.10.2016 proběhla Dozorčí rada KaM, FA požádala o
navýšení šesti míst do doktorských studijních programů.
Dne 18.11.2016 nebude rektorský den.
Svobodné předměty: byl vytvořen návrh směrnice rektora, zatím probíhá
připomínkové řízení.
Dne 2.12.2016 proběhnou doktorské promoce na rektorátě.
Prorektor Bartoš informoval o schůzce manažerů rizik, byl vytvořen přehled rizik za
rok 2016. Byly zřízeny čtecí koutky na fakultách ve spolupráci s HN.
Paní prorektorka Armutidisová informovala, jak se prezentovalo VUT na veletrhu
Gauedemus. VUT obsadilo 2. místo za nejlepší expozice. Dále proběhla akce firmy
Google, účast cca 500 návštěvníků. Dále proběhne soutěž pro bakalářské a
magisterské práce ve spolupráci ČSOB.
FP byla vyzvána doc. Hanáčkem a rektorem, abychom předložili Statut FP AS VUT
do konce roku 2016. Paní předsedkyně dodala, že předložení Statutu FP v polovině
prosince budeme dodržovat 4-týdenní schvalovací lhůtu, tudíž zasedání AS FP
proběhne dne 9.1.2016, tj. 1 den před zasedání AS VUT.
Připravují se pravidla rozpočtu pro rok 2017.

V 14.55 hod. přišla Ing. Kučerová.

6. Různé
o Kříž: proběhla schůzka za účasti vedení a garantů studijních oborů. Tato schůzka byla
svolána na základě úkolů od prorektora Doupovce v návaznosti na novelu VŠ.
Program: jakou formou se připravíme na zrušení dvoustupňového systému, které
dvoustupňové programy budou profesní a jaké akademické. Závěr: strategické
dokumenty v oblasti studijních programů, všechny studijní obory budou
transformovaný 1:1 jako studijní programy. FP musí zažádat o automatické
prodloužení akreditace do 1.9.2019, automatické prodloužení slouží na dostudování
těchto studentů. Dále pan proděkan seznámil senátory, které programy budou profesní
a které akademické. V průběhu příštího roku nás čeká prodloužit akreditaci všech
oborů na FP.
V 15.00 hod. odešla Mgr. Štěpánková.
o Ing. Novák vznesl dotaz ohledně utajených závěrečných prací, jak se bude dále
postupovat. Na základě dotazu proběhla diskuse. Je doporučení v maximální míře
neutajené závěrečné práce.
o Dále se dotázal, v jaké fázi je nová Směrnice děkana pro bakalářské a magisterské
práce. Proděkan Kříž doplnil, po dohodě s vedením se posečká, až budou předpisy na
VUT schváleny.
o Pan děkan informoval, že na příštím zasedání budou schvalováni členi VR.
o Paní předsedkyně informovala o nové „Pokladničce“, ve které celkový finanční obnos
bude opět použit pro nákup dárku dětem z pěstounských rodin.
o Dne 9.1.2017 proběhne zasedání AS FP od 13.00 hod.

Program řádného zasedání AS FP 6. 12. 2016
1. Úvod
2. Projednání a schválení Směrnice děkana o přijímacím řízení na bakalářské a
navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018
3. Informace z kolegia děkana
4. Informace z AS VUT
5. Různé
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
Navržený seznam byl všemi hlasy přítomných schválen.

Předsedkyně AS FP všem poděkovala za účast a ukončila dnešní zasedání AS FP 15.45 hod.

Verifikoval:

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
předseda AS FP

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

