
Zasedání AS FIS dne 24.11.1997 

Přítomni: doc. Blatná, RNDr. Fiala, RNDr. Horský, Ing. Kořenář, Ing. Marešová, RNDr. 
Rosická, doc. Řezanková, doc. Vaněk, studenti - Burdychová, Hendl, Míček, Pavlíček, Brablc 
(host)  

1. Volba místopředsedů. Jako místopředsedové AS FIS byli zvoleni: za část zaměstnanců - 
doc. Petr Berka (všemi přítomnými), za studentskou část - Bohdana Burdychová (všemi 
přítomnými).  

2. Zástupce AS FIS ve vědecké radě a kolegiu děkana. Protože 20.11.1997 se konalo poslední 
zasedání stávající vědecké rady, zástupce AS FIS bude navržen při sestavování vědecké rady 
nově zvoleným děkanem FIS. Senát FIS se usnesl, aby na kolegiu děkana zastupovala AS FIS 
i nadále jeho předsedkyně doc. Řezanková.  

3. Volba děkana FIS. Senát rozhodl o následujícím harmonogramu voleb děkana FIS: 1.-
8.12.1997 - přijímání návrhů na kandidáty, 8.12.1997 v 15 hod. - zveřejnění jmen kandidátů, 
10.12.1997 ve 12.15 - prezentace kandidátů na akademickém plénu FIS, 6.1.1998 v 10.30 - 
odpovědi kandidátů na dotazy AS FIS a volba děkana FIS.  

4. Diskuse o "dlouhém" inženýrském studiu. Členové senátu se přiklánějí spíše k "dlouhému" 
inženýrskému programu. Někteří poukázali na výhodu současného způsobu, kterou je 
možnost snadné změny zaměření studia (po ukončení bakalářského stupně lze studovat 
specializaci inženýrského stupně na jiné fakultě) a nabídka inženýrského stupně pro 
absolventy bakalářského (resp. inženýrského) studia z jiných škol. Při přechodu na "dlouhé" 
inženýrské studium je nutné prezentovat možnost studia inženýrského stupně pro absolventy 
jiných škol (uznávání zkoušek).  

5. Různé. a) Zástupci KMAT a KSTP poukázali nedostatek při registracích, kdy v 
navazujících předmětech nejsou na přednášku k určitému vyučujícímu upřednostňováni 
studenti, kteří u tohoto vyučujícího absolvovali předchozí kurs. b) Členové senátu označili za 
neetické chování některých studentů, kteří prodávají svá místa v kursech, bakalářských 
zkouškách, ubytování na kolejích apod. c) Zástupci studentů opět vznesli připomínku, že 
některé katedry na jiných fakultách vypisují nedostatečné počty termínů na bakalářské 
zkoušky, takže studenti nemají možnost tyto zkoušky skládat.  

Příští zasedání AS FIS se koná v úterý 6.1.1998 v 10.30 hodin v zasedací místnosti FIS. Na 
programu bude diskuse s kandidáty na děkana FIS a volba děkana FIS.  

Zapsala: H. Řezanková  

 


