
Zápis z jednání AS FIS 22. dubna 1998 

Přítomni: Blatná, Fiala, Horský, Jablonský, Jílek, Kořenář, Langhamerová, Marešová, 
Rosická, Vaněk, Žid  
Studenští zástupci: Burdychová, Hendl, Pavlíček  
Host: Doc. Pelikán  

1. Projednání návrhu na rozdělení mzdových prostředků na vědu.  
S návrhem seznámil p. děkan Pelikán, který rovněž podal vysvětlení jednotlivých položek a 
zodpověděl dotazy. [Mzdový rozpočet LISP je z těchto prostředků (vazba na rozhodnutí 
senátu z minulé schůze), odměny doktorandům, školitelům apod. budou hrazeny z jiných 
prostředků reservy děkana.]  
Senát rozpočet schválil (12 pro, 2 se zdrželi).  

2. Prof. Jílek v diskuzi navrh zvýšit informovanost o vědecké činnosti na síti (informačním 
servisu), zejména informace o podmínkách získání grantů, výsledcích soutěže, grantech 
řešených na škole apod.  

3. Informace p. děkana FIS o jednání děkanů.  
Tematem byla příprava pětiletého studijního programu a diskuse děkanů k náplni společného 
základu a bloků volitelných předmětů. Fakulty FIS se týkají bloky INF, EX1, HU, EXA.  

4. Nové studijní inženýrské obory na FIS  
P. děkan předložil návrhy na rozdělení stávajícího studijního oboru Statistika a ekonometrie 
na dva samostatné obory Statistické a pojistné inženýrství a Matematické metody v ekonomii, 
vytvářené v souvislosti s přechodem VŠE na pětileté studium. Návrhy byly oponovány na 
vědecké radě FIS dne 16.4.1998  
* Studentka Burdychová připomněla žádost studentů statistiky o rozšíření studia matematiky 
pro studenty oboru statistika. Kurz matematiky pro statistiky bude v rámci oborově 
volitelných předmětů.  
Senát návrhy schválil (12 pro, 2 se zdrželi).  

5. Návrh studentské části senátu na úpravy při zápisech předmětů, které pokračují ve dvou 
semestrech.  
Studenti požadují, aby u dvousemestrálních kurzů byla zabezpečena priorita zapisování 
studentů k přednášejícímu, k němuž chodili v předchozím semestru. V případě nezájmu ale 
mají mít možnost se zapsat do kurzu jiného. Žádost bude tlumočena v celoškolském senátu a 
předána VC.  

6. Projednání dopisů Prof. Laubera a Doc. Koschina senátu k problematice hodnocení 

publikační činnosti  
Senát vzal dopisy na vědomí a po diskuzi potvrdil 12 hlasy (2 se zdrželi hlasování) rozhodnutí 
z jednání senátu dne 1.4.1998.  

7. Zástupce studentů žádá, aby při přidělování pokojů na kolejích byli studenti FIS 
přednostně ubytováni na pokojích, které mají připojení na INTERNET.  

Další jednání senátu bude dne 17.6.1998 v 10 hod. na zasedačce FIS. (V případě potřeby 
změny budou členové senátu informováni).  



Zapsala: Blatná 
 


