
Zápis z 11. zasedání akademického senátu FIS,  

konaného dne 19.5.04     

  

Přítomni: Berka, Blatná, Horský, Chlapek, Janků, Jílek, Klůfa, Kořenář, Krakovič,  

                Medřický, Palovský, Řezanková, Svatá, Toth, Vaněk,    

  

Omluveni: Fischer, Kašková, Langhamrová  

  

Hosté: Hindls, Janochnová, Mazouch, Pelikán      

  

Schválený program: 

1. Výroční zpráva FIS za rok 2003 
2. Rozpočet FIS na rok 2004 
3. Informace děkana FIS 
4. Studentská anketa 

  

1)     Výroční zpráva – akademický senát za přítomnosti pana děkana FIS jednomyslně 
schválil výroční zprávu FIS za rok 2003. Žádné větší výhrady k výroční zprávě se 
nevyskytly.   

  

2)  Problematika rozpočtu – děkan FIS se zmínil o změně metodiky financování a o 
problematice odchodu studentů. Uvedl, že v důsledku vyššího odchodu studentů a nižšího 
počtu doktorandů než na jiných fakultách dochází ke ztrátě finančních prostředků. Jako 
pozitivum zmínil fakt, že se podařilo udržet vysoké číslo přijímaných studentů.     

Tajemnice fakulty paní Janochnová informovala o rozdělení finančních prostředků 
jednotlivým katedrám – výše prostředků na mzdy a na vědu a výzkum a ostatní 
neinvestiční částky. Na katedře informačních technologií se počítá s peněžními prostředky 
pro zaměstnance, kteří budou vykonávat práci, kterou dříve vykonávali muži na civilní 
službě. Také se zmínila o nedostatku financí pro katedry demografie, filozofie a 
ekonomické statistiky, které jsou závislé na dotaci děkana.   

Rozpočet FIS byl jednomyslně schválen.    



  

3)       Změna kreditního systému podle vzoru EU – děkan FIS prof. Hindls a proděkan 
prof. Pelikán informovali AS o přípravě přechodu školy na ECTS kredity. Tato změna 
vyvolává tlak na změnu celoškolského základu. S tím se rovněž pojí problematika 
rozdělování peněz. 

  

4)   Studentská anketa – bylo rozhodnuto, že do ankety budou přednostně zahrnuty 
předměty, které navštěvuje více než 30 studentů. Zároveň do něj budou na základě návrhu 
kateder nebo AS zahrnuty i některé problematické předměty, které mají méně než 30 
studentů.    

    

5)  Příští schůze AS FIS bude svolána podle potřeby. 

  

Zapsal: P. Janků 

Schválila: doc. Blatná 

  

  

                

 


