
Zápis z 15. zasedání Akademického senátu FIS, konaného dne 28. 11. 2001 

Přítomni: Blatná, Berka, Fischer, Henzler, Klůfa, Kořenář, Jílek, Langhamrová, Palovský, 
Prynych, Svatá, Vaněk 

Omluveni: Chlapek, Meitnerová, Trešl 

Host: Marešová 

1.      Příprava Akademického pléna FIS 

a)      Akademické plénum proběhne v pondělí 10. 12. od 14,30 v místnosti Menza č. 136 

b)      Akademické plénum organizačně zajišťuje předsedkyně AS doc. Blatná. 

c)      Předpokládaný program jednání: Zpráva o činnosti AS (vystoupí doc. Blatná); Potřeby, 
možnosti a cesty zvýšení kvality studia na FIS (prof. Hindls); Informace tajemníka FIS 
pro studentské záležitosti (ing. Fischer); Různé, diskuse. 

d)      Písemný námět ing. Chlapka odezní v rámci vystoupení prof. Hindlse. 

2.      V rámci diskuse k přípravě Akademického pléna zazněl námět doc. Svaté k fakultnímu i 
celoškoskému informačnímu systému; informace obsažené na stránkách fakulty a 
jednotlivých kateder nejsou podle názoru členů AS příliš provázané a občas si i protiřečí; 
navíc není učitelům jasné, jak případná provázanost reálně funguje, kdo je za jaké 
informace na síti zodpovědný, jak probíhá jejich aktualizace apod. Akademický senát 
FIS žádá vedení fakulty, aby se řešením tohoto problému zabývalo. (Schváleno 
jednomyslně.) 

3.      Informace z Akademického senátu VŠE (doc. Blatná, ing. Marešová) 

a)      AS VŠE se zabýval zejména plněním rozpočtu na rok 2001 v souvislosti s nevyplacením 
14. platů a nárůstem mzdových prostředků na rok 2002. 

b)      dalším bodem jednání byl návrh na změnu stipendijního systému 

Zápis z jednání AS VŠE je k dispozici na http://nb.vse.cz/senat/zapisy. 

4.      Informace z Rady vysokých škol (doc. Blatná) 

a)      Rada VŠ se zabývala rozdělením dodatečných 2 mld. Kč pro školy  

b)      Na pořadu jednání dále byla akreditace a hodnocení kvality vysokých škol 

Zápis z jednání RVŠ i projednávané materiály jsou k dispozici na http://rvs.upce.cz. 

5.      Informace o situaci ve studentské části AS FIS (doc. Blatná) 

a)      Schůzky, kterou z pověření AS FIS svolali doc. Blatná a ing. Fischer, se kromě nich 
zúčastnila jen jedna členka AS FIS, ostatní studenti se ani neomluvili;  



b)      doc. Blatná upozornila na skutečnost, že již nejsou žádní náhradníci na členství v AS FIS 
(ve studentské části). 

6.      Informace z kolegia děkana FIS (doc. Blatná) 

a)      V rámci propagace fakulty v souvislosti s přijímacím řízením proběhlo setkání děkana 
fakulty s řediteli středních škol, 

b)      Na akreditační komisi VŠE byl předložen návrh akreditace předmětu Manažerská 
informatika na FPH Zástupci FIS návrh nepodporují. 

c)      Dne 12.1.2002 se koná Den otevřených dveří FIS. 

7.      Příští zasedání AS FIS proběhne ve středu 20. února 2002 od 10 hodin (může být 
upraveno podle plánu kolegií děkana na příští semestr) 

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

 


