
Zápis z 19. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 18. 9. 2002 

Přítomni: Blatná, Fischer, Henzler, Jílek, Klůfa, Kořenář, Langhamrová, Svatá, Svobodová, 
Trešl, Vaněk 

Omluveni: Berka, Chlapek, Meitnerová, Palovský 

Hosté: Hindls, Marešová 

1. Děkan FIS prof. Hindls informoval o situaci týkající se záměrů změn ve způsobu 
rozdělování prostředků VŠE na jednotlivé fakulty. Prostřednictvím předsedkyně AS FIS 
doc. Blatné předá členům AS dva materiály k této věci a s ohledem na předpokládané 
zahájení celoškolní diskuse na toto téma je vyzývá, aby si je v předstihu do příštího 
zasedání prostudovali a případně k nim zaujali postoj. 

2. Děkan FIS předložil návrh Studijního a zkušebního řádu týkající se studijního oboru 
Podnikové informační systémy. Akademický senát FIS k němu přijal drobný 
pozměňovací návrh a ve znění tohoto pozměňovacího návrhu Studijní a zkušební řád 
oboru Podnikové informační systémy schválil. (schváleno jednomyslně) 

3. Děkan FIS informoval, že se aktuálně diskutuje problematika organizace přijímacího 
řízení do akademického roku 2003/2004, zejména se uvažuje o možnosti podat přihlášku 
na jednotlivé fakulty a nikoli jako dosud na VŠE. To by mj. znamenalo zrušení možnosti 
zapisovat obor realizovaný jinou fakultou jako tzv. druhý obor.  

4. S ohledem na brzké ukončení volebního období Akademický senát FIS vyhlašuje volby 

do AS FIS na příští volební období 2002 – 2005. V souvislosti s tím AS FIS: 

a)      jmenuje do volební komise členku AS FIS ing. Svobodovou, 

b)     ukládá předsednictvu AS FIS, aby nejpozději do pondělí 23. 9. 2002 
jmenovalo zbylé dva členy volební komise; 

c)      stanovuje termín pro podávání návrhů na členy nového AS nejpozději do 

pondělí 30. 9. 2002 do 12 hodin; návrhy ve smyslu volebního a jednacího řádu 

AS FIS, tj. opatřené souhlasem navrženého kandidáta s kandidaturou a 

s lustrací, přijímá volební komise prostřednictvím sekretariátu děkana FIS, č. 
dv. 405NB, 

d)      doporučuje volební komisi následující harmonogram: 1. kolo voleb ve dnech 

10. – 11. 10., případné 2. kolo dne 16. 10., případné 3. kolo ve dnech 22. – 23. 
10; volby proběhnou i na Jižním Městě. (schváleno jednomyslně) 

5. Tajemník pro studentské záležitosti a místopředseda AS FIS ing. Fischer informoval o 
výsledcích studijní ankety za LS 2001/02. Upozornil zejména na dva závažné problémy, 
které se vyskytly při výuce, a na stížnosti studentů na nedostupnost literatury v některých 
předmětech. Akademický senát žádá prostřednictvím předsedkyně doc. Blatné 

proděkana pro pedagogiku doc. Pelikána, aby na schůzi nově zvoleného senátu 



informoval o řešení těchto nedostatků. (schváleno jednomyslně) Celkové hodnocení 
většiny předmětů zajišťovaných FIS je pozitivní. 

6. Poslední schůze AS FIS proběhne 30. 10. 2002 od 10 hodin; budou na ni pozváni i nově 
zvolení senátoři. 

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

 


