Zápis č. 12
z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT v Brně
konaného dne 6.12.2016

Účast: viz prezenční listina
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 11 ZK a 6 SK)
NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: (z toho 1 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 a pana proděkana Kříže. Paní předsedkyně seznámila přítomné s programem.

Program:
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: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 1

2. Projednání a schválení Směrnice děkana o přijímací 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. Připomínky dále rozeslala panu proděkanovi i senátorům. Zároveň
byla dodržena i lhůta vystavení na webových stránkách, bez připomínek.

Dále pak předala slovo panu proděkanovi Kříži a požádala jej o seznámení s připomínkami.
Pan proděkan Kříž seznámil se zaslanými připomínkami od paní Ing. Kučerové.

§ 11
Přijetí prominutím přijímací zkoušky
Odstavec 2 c)

Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou ve shora uvedených předmětech musí
uchazeč dodat nejpozději do 31. března 2017 (případně s poštovním razítkem
odeslání 31. března 2017), a to na studijní oddělení osobně nebo doporučeným
dopisem na formuláři, který bude k dispozici na webových stránkách FP. Není
uvedeno kdy? Proč není uvedeno je k dispozici a kde? Uchazeči, kteří tento doklad
nedodají v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí prominutím přijímací
zkoušky. Uchazeči, kteří splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží následně
písemné vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (§ 5 odst. (3)).
Vyjádření:
§ 11 odst. 2 – je možné text opravit dle požadavku:
Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou ve shora uvedených předmětech musí
uchazeč dodat nejpozději do 31. března 2017 (případně s poštovním razítkem
odeslání 31. března 2017), a to na studijní oddělení osobně nebo doporučeným
dopisem na formuláři, který bude je k dispozici na webových stránkách FP v části
Zájemce o studium a v elektronické přihlášce. Uchazeči, kteří tento doklad nedodají
v uvedeném termínu, ztrácejí možnost přijetí prominutím přijímací zkoušky.
Uchazeči, kteří splní všechny shora uvedené podmínky, obdrží následně písemné
vyrozumění o splnění podmínky pro přijetí ke studiu (§ 5 odst. (3)).
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0

Odstavec 3
Horní hranice průměrné klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí
prominutím přijímací zkoušky pro akademický rok 2017/2018 je 1,90 včetně. Není to
příliš benevolentní?

Vyjádření:
§ 11 odst. 3 – hranice váženého studijního průměru – je na děkanovi

§ 15
Přezkoumání rozhodnutí Odvolání
(1) Uchazeč, který byl vyrozuměn o nepřijetí, může do 30 dnů ode dne jeho doručení
požádat písemně děkana FP o přezkoumání rozhodnutí. Děkan sám může žádosti
vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí žádost ke
konečnému rozhodnutí rektorovi. Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho oznámení, a to prostřednictvím děkana. Jak se to bude
realizovat:o)? Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví
odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi.
Vyjádření:
§15 Odvolání – text tohoto § vychází ze Statutu VUT – článek 28 odst. 5 – předpokládám, že
proces bude probíhat stejně jako dosud:
• došlá odvolání budou zkompletována s přihláškami a testy,
• vyhodnocení testů bude zkontrolováno komisí;
• odvolání, kterým děkan nevyhoví, budou předána na rektorát – v tomto případě
přibude práce s odůvodněním, kdy se budeme muset vypořádat s námitkami
uvedenými v odvolání (domnívám se, že toto bude od nás rektorát požadovat, i když
vlastní písemné rozhodnutí ve věci odvolání bude vydáváno rektorátem)

NAVRŽENO USNESENÍ: AS FP schvaluje Směrnici děkana o přijímacím řízení na
bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2017/2018 v
předloženém znění a po zapracování připomínek.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELO SE HLASOVÁNÍ: 0
V 14.55 hod. odešel doc. Zinecker.
V 14.59 hod. přišla Ing. Kučerová.
V 15.00 hod. odešla Mgr. Štěpánková.

3. Informace z kolegia děkana
o Byl rozeslán návrh Statutu FP členům KD, požádal o zaslání připomínek do
5.12.2016. Tento statut jsme se zavázali odevzdat do konce roku, proto bude AS FP
předložen dne 9.12.2016.
o Taktéž dne 9.12.2016 bude zaslán členům AS FP návrh členů VR FP, které musí být
schváleny AS FP.
o Informoval o služební cestě v NTU – proběhl lokální Exam Board, diskuse se
studenty. Po dohodě s doc. Helienkem bude automatické prodloužení studijního
programu EBF (tj. bude nabrána poslední kohorta do tohoto programu). Dále započaly
práce na novém Joint/Double Degree programu.
o Pozval na akci Vánoční strom, předání dárků dětem z pěstounských rodina a vánoční
koncert. Tato akce proběhne dne 12.12.2016 ve 14.30 hod. Dále poděkoval všem za
spolupráci.

4. Informace z AS VUT
•
•

•
•
•

Rektor informoval, že dne 16.12.2016 od 9.00 -13.00 hod. proběhne Den kvality, na
kterém by se mělo jednat o kritériích kvality na VUT v oblasti pedagogické, vědecko
výzkumné a příští rok univerzity.
Dne 15.12.2016 do 13.00 hod. proběhlo jednání s proděkany, které se má věnovat
legislativě fakult. Dále prorektor Doupovec informoval o svobodných předmětech, od
děkanů dostal spoustu připomínek. Na základě toho bude svoláno jednání s děkany,
avšak termín nesdělil.
Je připraven disciplinární řád pro studenty VUT, který by měl být schvalován dne
10.1.2017 na zasedání AS VUT.
Bude vydáno rozhodnutí rektora, které ruší časovou strukturu akademického roku, kde
by nemělo dojít k žádným zvratům.
Byla odsouhlasena data jednání AS VUT pro první pololetí příštího roku: 10.1.2017,
7.2.2017, 7.3.2017, 4.4.2017, 2.5.2017, 30.5.2017 a předběžně byl zmíněn termín
výjezdního zasedání AS VUT v Brně termín, který bude ještě dořešen, je v návaznosti
na jednání rady VŠ, předběžný termín je stanoven na 21.6. - 22.6.2017.

5. Různé
o Ing. Luňáček opět navrhl finanční sbírku na nákup dárků pro děti z pěstounských
rodin. Pokladnička, kterou na zasedání předložil, by mohla být předložena i ostatním
zaměstnancům FP na workshopu specifického výzkumu VaV dne 9.12.2016.
o Pan děkan doplnil: bylo vyhlášeno interní výběrové řízení na ředitele ústavů. Dnes,
6.12.2016, zasedala výběrová komise, která předložila návrh. Tento návrh akceptuje.
Výsledek: ÚI – doc. Půža, ÚE – doc. Meluzín, ÚF – prof. Režňáková, ÚM – doc.
Zich.

o Paní předsedkyně sdělila termíny zasedání AS FP pro první polovinu roku 2017:
první zasedání proběhne mimořádně v pondělí, dne 9.1.2017 již ve 13.00 hod.,
další pak budou probíhat standardně v úterý od 14.30 hod., a to ve dnech 7.2. 2017,
7.3.2017, 4.4.2017, 2.5.2017, 30.5.2017 a 27.6.2017.

Program mimořádného zasedání AS FP 9. 1. 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Projednání a schválení Statutu FP
Projednání a schválení členů VR FP
Informace z kolegia děkana
Informace z AS VUT
Různé

PRO: 15
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 15.13 hod.

Verifikoval:

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

Zapsala: Marie Ráčková

Bc. Tomáš Krejčí
předseda SK AS FP

