
Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu FIS, 
konaného dne 11. dubna 2018 

 

Přítomni: Berka, Buchalcevová, Kaspříková, Langhamrová, Pavlíček, Potančok, Radváková, 

Řezanková, Sixta, Vondra, Bílková, Dolejš, Palát, Ptáčková, Staněk  

Omluveni: Skočdopolová, Černý 

Hosté: Fischer (děkan), Vltavská (proděkanka), Chlapek (proděkan) 

Schválený program: 

1) Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2018 

2) Návrh na zřízení Katedry multimédií a Návrh na sloučení Centra profesního vzdělávání s 

Katedrou multimédií 

3) Různé 

 

1) Návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2018 

Děkan představil senátu návrh na rozdělení prostředků pro rok 2018. Zodpověděl dotazy 

z pléna: Radváková - jak byl stanoven limit pro počet studentů ze strany ministerstva, Sixta – 

jaký je výhled do blízké budoucnosti (1-3 roky). 

Usnesení: Akademický senát FIS schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků FIS 

na rok 2018. 

Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 

2) Návrh na zřízení Katedry multimédií a Návrh na sloučení Centra profesního 

vzdělávání s Katedrou multimédií 

Děkan představil a zdůvodnil senátu návrh na zřízení Katedry multimédií a sloučení CPV 

s nově vzniklou katedrou. Senátorka Radváková při této příležitosti vzpomenula záslužnou 

práci zesnulé paní proděkanky Renaty Kunstové a AS FIS vzdal čest její památce. 

Usnesení: Akademický senát FIS k 1. 9. 2018 zřizuje Katedru multimédií, která bude 

novým pracovištěm fakulty podle čl. 15 odst. 1 Statutu FIS.  

Akademický senát FIS k 1. 9. 2018 slučuje fakultní pracoviště Centrum profesního 

vzdělávání s Katedrou multimédií tak, že Centrum profesního vzdělávání sloučením 

zaniká a jeho pracovníci, pohledávky, závazky a jím realizovaná vzdělávací a tvůrčí 

činnost přecházejí na Katedru multimédií. 

Hlasování: pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 

3) Různé 

 Místopředseda Pavlíček shrnul stav přípravy voleb do AS VŠE a uvedl kandidáty, 

kteří podali platné kandidatury (viz Protokol o převzetí přihlášek kandidátů zveřejněný 

na webu AS FIS). 

 Senátor Potančok navrhl, že by bylo vhodné převést školení řidičů do elektronické 

podoby, senátor Vondra doplnil, že platformu e-learningu by byli ochotni a schopni 

připravit. 

Zapsali: Pavlíček, Langhamrová, Dolejš 

Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Předpokládaný termín příštího zasedání AS FIS: 30. 5. 2018 od 9:00 na 468NB. 


