
Zápis z 6. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 4. listopadu 2015 

Přítomni: Berka (dostavil se v průběhu projednávání prvního bodu), Fábry, Holečková, 

Horný, Chlapek, Kaspříková, Koch, Korecký, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Potančok, 

Řezanková, Šimpach 

Omluveni: Kovařík, Sixta, Skočdopolová 

Hosté: Arlt (proděkan), Doucek (proděkan), Knettig, Bozděchová, Vltavská 

Program: 

1. Projednání vyhlášení přijímacího řízení na FIS na ak. rok 2016/2017  

(bakalářské a navazující magisterské studium) 

2. Projednání návrhu Dlouhodobého záměru FIS na období 2016–2020 

3. Různé 

 

1. Projednání vyhlášení přijímacího řízení na FIS na ak. rok 2016/2017 (bakalářské a 

navazující magisterské studium). Paní předsedkyně zahájila zasedání. Proděkan pro 

pedagogiku Arlt představil materiály pro bakalářské a magisterské přijímací řízení. Směrná 

čísla předpokládaného počtu přijatých uchazečů se ještě budou upřesňovat na základě 

informací z ministerstva, které budou známy na jaře. Mění se výše poplatku za 

administrativu. Stejně jako v minulém roce se nebude konat příjímací řízení pro obor 

Podnikové informační systémy. Senátor Pavlíček vznesl dotaz na klesající množství 

předpokládaného počtu uchazečů na AI, zda se jedná o vazbu na demografický vývoj. 

Proděkan Arlt odpověděl, že směrná čísla na obory se upravují na základě směrných čísel, 

která dostáváme z ministerstva, ale že demografický vývoj se do jejich výše promítá. 

 

Hlasování o usnesení: 

AS FIS souhlasí s materiály k vyhlášení příjímacího řízení na FIS na ak. rok 2016/2017 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

 

2. Projednání návrhu Dlouhodobého záměru FIS VŠE v Praze na období let 2016–2020. 

Paní předsedkyně předala slovo proděkanu pro vědu a výzkum Douckovi, který dokument 

předkládá v zastoupení pana děkana. Proděkan Doucek představil hlavní zájmové oblasti 

v Dlouhodobém záměru FIS. V oblasti vědy zdůraznil především zaměření na rozšíření 

spolupráce ve vědecké činnosti, rozšiřování počtu partnerů v této oblasti a spolupráci s praxí 

formou smluvního výzkumu a kompetenčních center. V oblasti mobilit je hlavním cílem 

více podpořit přijíždějící hostující profesory. Hlavním cílem PR aktivit je další prohloubení 

vztahů se středními školami a propagace na nich, fakulta bude také moci využít ke své 

propagaci nadcházející 25. výročí svého vzniku. Významnou součástí bude také spolupráce 

s absolventy fakulty a firmami, ve kterých tito absolventi zastávají manažerské funkce. 



V oblasti financí se fakulta mimo jiné zaměří na podporu mladých vědeckých pracovníků 

z prostředků IGS a IRS. Na druhé straně zvýší své příjmy z vedlejší činnosti pořádáním 

letních škol a posílením spolupráce s praxí. V oblasti lidských zdrojů je důraz kladen na 

podporu zájmu o zvyšování kvalifikace (habilitační a profesorská řízení). V neposlední řadě 

v rámci administrativy a řízení fakulta zváží zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 

9000:2008. Nově se fakulta zapojí do projektu otevřených dat zveřejňováním vybraných 

dat týkajících se činnosti FIS. Proděkan Doucek předal slovo předsedkyni AS FIS a ta 

vyzvala k diskuzi. Senátor Knettig položil dotaz na možnost využití virtuální reality ve 

výuce. Proděkan Doucek zmínil možnosti aplikací virtuální reality na podporu výuky 

ekonomie. 

 

Hlasování o usnesení:  

AS FIS schvaluje návrh Dlouhodobého záměru FIS VŠE na období 2016–2020. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

3. Různé.  

a) Paní předsedkyně pogratulovala senátorovi Berkovi ke zvolení předsedou AS VŠE, 

senátorka Vltavská doplnila aktuality z jednání AS VŠE. 

b) Senátor Pavlíček položil dotaz na kauzu s neplatným mandátem jednoho ze studentů. 

Předsedkyně doplnila informaci, že od té doby proběhlo další zasedání, kde se stav AS 

VŠE stabilizoval. 

 

Přílohy: 

1) Bc_Vyhlaseni prijimaciho rizeni 2016.pdf 

2) Mgr_Vyhlaseni prijimaciho rizeni 2016.pdf 

3) Strategie FIS 2015 verze3.doc 

 

 

Zapsal: F. Korecký 

 

Schválila: H. Řezanková 


