
Zápis ze schůze AS FIS 17. 6. 1998 

Přítomno: 17 členů senátu  
Host: Doc. Řezanková  

Průběh schůze:  

1. Paní proděkanka informovala členy senátu o tzv. dlouhém režimu studia - pětiletém 
studiu od r. 1999/2000 (vez rozlišení bakalářského a inženýrského stupně studia). Zvláště 
byly zdůrazněny následující aspekty:  
- byly spojeny skupiny předmětů převážně humanitního a ekonomického zaměření do 
souborné skupiny Ekonomicko humanitních předmětů a vytvořena skupina exaktních a 
informatických předmětů.  
- vzhledem k tomu, že obor Informatika se během studia větví, byla ponechána současná 
struktura přechodu na jednotlivé dílčí obory - bakalářská zkouška z oborových předmětů bude 
nahrazena soubornou zkouškou a přechod na jednotlivé dílčí specializace je podmíněn 
dosažením příslušného počtu bodů nebo testem znalostí.  
- předpokládá se omezení možnosti svobodné volby studijního programu - zápis povinných 
předmětů se bude řídit zařazením ve vzorovém studijním plánu oboru.  
- každá souhrnná zkouška by měla být složena do jednoho roku od splnění studijních 
povinností uložených pro tuto zkoušku.  

2. AS FIS jednohlasně schválil obecné principy 5-ti letého  programu studia na FIS:  
- statistické a pojistné inženýrství  
- matematické metody v ekonomii  
- informatika - informační technologie  
 - informační management  
 - informační a znalostní inženýrství.  

3. Paní proděkanka informovala o průběhu řešení připomínek k  následujícím problémům:  
- zveřejňování výsledků ankety  
- zviditelnění existujících studijních rad  
- rozvrh předmětů fakulty s předběžnými informacemi o vyučujících  
- situace v oblasti systému automatizované registrace na zkoušky.  

4. Doc. Blatná informovala členy senátu o průběhu jednání Rady vysokých škol, které se 
(kromě jiného) zabývalo zákonem o VŠ. Nejdůležitějšími tématy byly:  
- účinnost zákona od 1.7.1998, většina § má platnost od 1.1.1999  
- podíl studentů v AS (30 - 50 %)- bude nutné provést doplňující  volby dalších 4 studentů do 
1.1.1999  
- řešení majetku vysokých škol - program kolejí (existuje několik  koncepcí řešení)  
- změny v habilitačním řízení  
- nově zřizované instituce správní rady školy  
- rozpočet školy a fakult (peníze budou rozdělovány přímo  fakultám)  
- nová kriteria hodnocení jednotlivých fakult  

5. Prof. Jílek připomínkoval nedostatečnou aktuálnost informací o jednotlivých katedrách 
fakulty na WWW stránkách školy. Dále upozornil na spornou interpretaci funkčního období 
a možnost opakované volby jednotlivých členů AS v zákoně.  



6. V souvislosti s novým vysokoškolským zákonem studenti navrhnou další zástupce do AS 
tak, aby volby mohly proběhnout při zápisech.  

7. Zástupkyně studentů požádala o možnost účasti studentů při simulaci automatizovaného 
systému zapisování na zkoušky. Senát znovu urguje zavedení systému do praxe.  

8. Další schůze AS FIS byla předběžně stanovena na středu 16.9.1998 od 10,00 hod. Termín 
konání schůze bude upřesněn v září.  

Dne 17.6.1998  

Zapsala: B Burdychová, místopředsedkyně AS FIS 
Schválila: Doc. Blatná, předsedkyně AS FIS 

 


