Zasedání Akademického senátu dne 9.11.2015, 8.30, A 125
Přítomni:
Jiřina Bokšová, Josef Bradáč, David Holman, Martin Juhas, Jana Přikrylová,
Anton Evstigneev, Michaela Stáňová, Michal Vejvoda
Nepřítomni, omluveni:
Miroslav Jílek
Hosté: Pavel Mertlík- rektor, Petr Šulc – prorektor pro pedagogické záležitosti
Program:
1. Dlouhodobý zámět ŠAVŠ na léta 2016-2020, aktualizace na rok 2016.
Informace rektora
2. Opravné termíny SZZ na bakalářském studiu – informace prorektor
3. Výsledky disciplinárního řízení a návrh nových předpisů, resp. jejich
upřesnění a doplnění – senátorka Bokšová
4. Nominace nového zástupce ve studentské kurii sekce RVŠ
5. Různé
Ad 1) Pan rektor objasnil členům AS metodiku tvorby Dlouhodobého záměru
VŠ, dle povinné osnovy MŠMT, která vychází z potřeb MŠMT. Dokument se
každoročně aktualizuje. Oba dokumenty byly schváleny a jsou veřejně
k dispozici.
Nejdůležitějším rozvojovým cílem pro ŠAVŠ je etablovat se jako VŠ
univerzitního

typu,

protože

univerzity

mají

lepší

pozici

zejména

v mezinárodních vztazích při navazování vědeckých a výzkumných kontaktů.
Novela VŠ zákona zatím počítá i s tím, že VŠ univerzitního typu mohou
akreditovat habilitační a jmenovací řízení. Cílový rok 2020. Tento cíl dále
vyžaduje zlepšit akademickou publikaci a přijmout cca 2-3 pedagogy schopné
školit v rámci PhD. studia.
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Nicméně zatím nejsou jasné standardy pro akreditace, což vyvolává značnou
nejistotu.
Druhým významným úkolem je naplňování mise ŠAVŠ, která školu zavazuje
k pokrývání potřeb velkých průmyslových podniků. V rámci tohoto směřování
byly podány dvě nové akreditační žádosti v oblasti HR a IT s cílem naplnit
poslání školy. Zatím po zamítnutí žádosti proces pokračuje vypracováním
stanoviska zdůvodňujícím potřebu takových programů.
V procesu příprav je další směřování studia k ještě hlubšímu propojení
ekonomických a technických disciplín s cílem vytvořit specializaci s pracovním
názvem „podnikový či komerční inženýr“.
Ad2) Prorektor Šulc informoval o pozitivní zkušenosti s novým termínem pro
opravné SZZ v bakalářském studiu s tím, že se v praxi bude pokračovat. Dále
informoval o změně systému SZZ na bakalářském stupni, který bude svou
strukturou obdobou SZZ na magisterském stupni a bude více odpovídat
specializacím ve studiu.

Ad3)
Senátorka Bokšová informovala o průběhu a výsledku disciplinárního řízení a
komplikací s posledním případem. ŠAVŠ, o.p.s. připravila návrh nového
vnitřního předpisu s názvem „Pravidla řádného jednání studenta v průběhu
všech klasifikačních procesů na ŠAVŠ“. Akademický senát text dokumentu
projednal, zapracoval drobné připomínky a schválil. Dokument se předává
vedení školy s doporučením, aby byl materiál urychleně projednán a
schválen ještě před začátkem zkouškového období.
AS doporučuje, aby tento dokument byl součástí nových smluv o studiu a aby
stávajícím studentům byl zaslán e-mailem.

2

Ad 4) Studentská kurie byla informována o nutnosti navrhnout nového zástupce
školy v Radě vysokých škol, protože stávající zástupce v tomto semestru
s největší pravděpodobností ukončí studium.
Prorektor Šulc podpořil důležitost takového zastoupení a informoval AS o své
účasti na poslední konferenci, která se konala v Brně a kde vedl workshopy o
Best Practices v oblasti studentských praxí.
Senátoři studentské kurie mají za úkol zástupce studentů do RVŠ vybrat a
návrh předložit co nejdříve předsedkyni AS k projednání na příštím zasedání.
Ad5) Různé
a. Prorektor informoval o záměru uspořádat studentský výlet na hory a
požádal studentské senátory, aby se podíleli na přípravných pracích.
b. V diskusích o pomoci studentům zejména prvního semestru bakalářského
studia se jeví nejvhodnější variantou zřízení pozice „studentského
poradce“. AS navrhuje, aby se tohoto úkolu zhostili praktikanti, kteří na
ŠAVŠ pracují na různých pozicích s tím, že se studiem již mají zkušenost.
c. Senátor Vejvoda informoval o potřebě rozšířit a prohloubit znalosti IT na
základě zpětné vazby od studentů. Problém navrhuje řešit formou
volitelného předmětu. AS ukládá senátorovi Vejvodovi dodat seznam
požadovaných aplikací senátorovi Juhasovi, který bude problém a jeho
případné řešení konzultovat s prorektorem pro studium.

Zapsala:
doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

3

