
Zápis z 12. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 13. 10. 2004 od 10 hodin 

  

Přítomni: Blatná, Fischer, Horský, Janků, Jílek, Kliegr, Klůfa, Kořenář, Medřický, Palovský, 
Řezanková, Svatá, Vaněk 

Omluveni: Berka, Chlapek, Kašková, Langhamrová, Tóth 

Hosté: Hindls, Mazouch, Pelikán 

  

Program: 

1. Informace místopředsedy AS FIS o rezignaci člena AS FIS O. Krakoviče  

2. Informace děkana a proděkana FIS o aktuálním dění na VŠE 

3. Různé 

  

1)      Místopředseda AS FIS Ing. Fischer informoval o písemné rezignaci Ing. Ondřeje 
Krakoviče, zástupce studentů v AS FIS, na členství v AS FIS ke dni 1. 10. 2004 z důvodu 
přerušení studia. K témuž dni byl do AS jmenován student informatiky p. Tomáš Kliegr, 
který se v posledních doplňovacích volbách do studentské části umístil jako první 
náhradník.  

2)      Děkan FIS prof. Hindls a proděkan FIS pro pedagogiku prof. Pelikán informovali o 
aktuálním dění na VŠE, zejména v oblasti přechodu na systém ECTS a s tím spojených 
dalších změn. V této souvislosti dojde zejména ke změnám ve struktuře předmětů 
vyučovaných v rámci tzv. celoškolského základu, dále bude uplatňován nový Studijní a 
zkušební řád a upraveno rozdělování mzdových prostředků z úrovně VŠE na jednotlivé 
fakulty. Dále informovali o úpravě pravidel přijímacího řízení, kdy bude možné podávat 
jednu přihlášku na každou fakultu (zároveň nebude možné jako druhý a třetí obor 
zapisovat obory jiné než zvolené fakulty) a o přípravě pravidel pro stanovování tzv. 
směrných čísel. V diskusi dále odpověděli na dotazy přítomných senátorů: 

a)      student P. Medřický se dotázal na způsob přechodu z bakalářského oboru Podnikové 
informační systémy zajišťovaného ve spolupráci s VOŠIS Krč na navazující 
magisterské informatické obory – v současné době je nutné absolvovat přijímací 
zkoušku z oboru a z ekonomie, v budoucnu se předpokládá zjednodušení tohoto 
přechodu, 

b)      student T. Kliegr se dotázal, zdali se předpokládá zavedení kombinovaného studia – 
v současné době se zvažují přínosy a náklady jeho zavedení, 



c)      doc. Řezanková upozornila na některé terminologické problémy v návrhu nového 
Studijního a zkušebního řádu – podle prof. Pelikána řada připomínek, které zpracoval 
zejména doc. Koschin z KDEM byla zapracována, některé však nikoliv 

3)      Prof. Pelikán požádal přítomné zástupce FIS v AS VŠE, aby prověřili současný stav 
tvorby a užití stipendijního fondu; FIS v současné době vybírá poměrně vysoké poplatky 
zejména za delší studium, na prostředcích přidělovaných na stipendia FIS se to však příliš 
neprojevuje; výběr poplatků by měl být pro fakulty více motivační. 

4)      Příští zasedání bude svoláno podle potřeby, jako vhodný termín se jeví středa 1. prosince 
v 10 hodin. 

  

Zapsal: J. Fischer 
Schválila: D. Blatná 

  

 


