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Zápis č. 15 

z  řádného zasedání Akademického senátu Fakulty podnikatelské VUT 

konaného dne 18. 9. 2012 

 

Účast: viz prezenční listina 

 

Host: prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 10 (z toho 7 ZK a 3 SK) 

NEPŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ: 11 (z toho 5 ZK a 6 SK) 

 

AS FP ani SK nejsou samostatně usnášeníschopné, ZK je samostatně usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Vyhodnocení průběhu SZZ 2012 

5. Různé 

 

1. Úvod 

 

Předseda AS FP přivítal všechny přítomné, zvláště pak paní prof. Režňákovou a 

připomněl program dnešního zasedání. Úvodem byly uvedeny změny v obsazení AS FP. AS 

FP opustil 1 člen ZK - Ing. Mucha a 1 člen SK – sl. Palacká, tudíž na jejich místa nastoupili 1. 

náhradníci. Za ZK - Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. a za SK - Ing. Libor Chládek. Ing. 

Bartošek byl předsedou AS FP přivítán a požádán o podpis slibu, Ing. Chládek tak učiní, 

jakmile bude přítomen. 

 

2. Informace z KD 

 

Ing. Ondrák a prof. Režňáková podali informace z KD (viz zápisy vystavené na webu FP). 

Za zmínku stojí několik bodů: 

 20. – 22. 9. 2012 bude probíhat konference k 20. výročí FP, 

 podány informace o počtu přijatých studentů (bc. – 792 studentů, 1. roč. mgr. 401 

studentů, doktorandi – 13 studentů prezenčního studia), 

 zasedáni OR v pondělí 24. 9. 2012, 

 žádost na SK AS FP ohledně výjezdů; stále jsou volná místa, 

 předložení nové směrnice o přijímacím řízení, 

 23. 11. 2012 proběhne workshop doktorandů, 

 bylo vydáno rozhodnutí děkanky o výši doktorandského stipendia, které je platné 

do konce roku 2012, ve výši 4.500,- Kč, 

 prodloužena databáze AMADEUS, 

 byla dokoupena další databáze časopisů, 

 bylo vydáno rozhodnutí ohledně poplatků, které se týká nadstandartních úkonů 

SO, 

 rektorátní knihovna připravila e-learningový kurz na citační styly, 
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 6. 9. 2012 zde byla pracovní skupina akreditační komise, která hodnotila 

doktorandské studium; účelová pracovní skupina vypracovala a zaslala „Návrh 

hodnotící zprávy“, ke kterému se můžeme vyjádřit na zasedání AK MŠMT dne  

19. 9. 2012. 

 

3. Informace z AS VUT 

 

Ing. Hanušová a doc. Škapa podali informace z AS VUT (viz zápisy vystavené na webu 

VUT). Za zmínku stojí několik bodů: 

 byla jmenována nová ředitelka KaM – Ing. Vlková, 

 na FCH proběhne audit z důvodu 50% propadlých studentů v 1. roč., 

 na USI byl jmenován nový ředitel – doc. Smolík, který nastoupí od 1. 11. 2012, 

 1. 10. 2012 bude projednán DZ VUT. 

 

4. Vyhodnocení průběhu SZZ 2012 

 

Předseda AS FP konstatoval, že doc. Bartoš dodá statistiku SZZ, která bude poté 

přednesena AS FP a prodiskutována. Ing. Hanušová navrhuje, aby se sešla SK a pedagogická 

komise a zhodnotila SZZ v užším kruhu; nebyly podány žádné námitky. 

 

5. Různé 

 

 Řádné zasedání AS FP se bude konat dne 16. 10. 2012 v 14:30 hodin v zasedací 

místnosti děkanátu, 

 předseda AS FP oznámil, že dnes obdržel od proděkana Bartoše návrh Směrnice 

děkanky o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy 

pro akademický rok 2013/2014, kterou obratem přeposlal všem členům AS FP, 

konstatoval, že tento návrh považuje za podaný a počíná dneškem běžet 4 týdenní 

předkládací lhůta. Předseda AS FP požádal členy, aby mu případné  připomínky 

zasílali e-mailem. 

Závěrem byl podán návrh na program příštího řádného zasedání AS FP: 

 

 Program řádného zasedání AS FP 16. 10. 2012 

 

1. Úvod 

2. Informace z KD 

3. Informace z AS VUT 

4. Vyhodnocení průběhu SZZ 2012 

5. Projednání směrnice…… 

6. Různé 

 

O návrhu programu příštího řádného zasedání nemohlo být hlasováno, protože AS FP není 

usnášeníschopný. 

Předseda AS FP všem poděkoval za pozornost a ukončil zasedání AS FP v 15:12 hod. 

   

Verifikoval:  Ing. Viktor Ondrák, Ph.D.      Bc. Tomáš Král  

       předseda AS FP               předseda SK AS FP 

                     

Zapsala: Jana Hudlíková       V Brně dne: 18. 9. 2012    


