
Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 10. června 2015 

Přítomni: Berka, Fábry (oba se dostavili po odhlasování bodu 1), Holečková, Horný, 

Kaspříková, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Řezanková, Skočdopolová, Šimpach 

Omluveni: Korecký, Koch, Chlapek, Potančok, Sixta 

Nepřítomni: Kovařík 

Hosté: Mazouch (proděkan), Helman 

Program: 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FIS VŠE za rok 2014 

2. Různé 

 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FIS za rok 2014. Paní předsedkyně zahájila 

zasedání a předala slovo proděkanovi Mazouchovi, který dokument předkládá v zastoupení 

pana děkana. Pan proděkan informoval o náležitostech a struktuře zprávy, jejímž je 

zpracovatelem. Velká část zprávy je převzata z dalších zdrojů (výstupy z vědy 

a z pedagogiky od dalších proděkanů apod.). Pan proděkan navrhl možnost zpracování 

časových řad vzešlých z výročních zpráv. Výroční zpráva bude po formální stránce ještě 

upravena. 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti FIS VŠE za rok 2014. 

Pro: 9 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

2. Různé.  

a) Proděkan Mazouch informoval, že počet studentů fakulty vyjíždějících do zahraniční 

vzrostl, ale stále má fakulta nejméně vyjíždějících studentů z celé školy. Pokud se 

studenti FIS přihlásí na výjezd, jsou vesměs dobře hodnoceni, vybírají si úzce zaměřené 

školy. Důvodem, proč studenti FIS nemají o výjezdy zájem, je jejich zaměstnání, či jiné 

závazky, které jim neumožňují delší výjezd. 

b) Proděkan Mazouch dále informoval, že na anglický kvantitativní obor je zaplaceno 8 

přihlášek, na informatický obor 5. Přihlášení studenti jsou především mimoevropští. 

Oba obory by měly být od září otevřeny. Bude vyhlášeno druhé kolo přihlášek. 

Předměty anglických oborů budou zpřístupněny i zahraničním studentům v rámci 

Erasmu. 

c) Proděkan Mazouch dále informoval o stanovisku fakulty ohledně seznamovacích kurzů 

pro studenty 1. ročníků bakalářského i magisterského studia. Fakulta i nadále bude 

pořádat pouze seznamovací kurzy přes VŠE ve vlastní režii ve spolupráci s RPC.  

d) Senátor Pavlíček navrhl pozvat studentské zástupce v AS VŠE na příští zasedání AS 

FIS. 



Proděkan Mazouch poděkoval za schválení výroční zprávy. Paní předsedkyně popřála 

všem senátorům pěkné prázdniny. 

 

Přílohy: 

1) Výroční zpráva FIS - rok 2014.pdf 

 

 

Zapsala: V. Skočdopolová 

 

Schválila: H. Řezanková 


