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1 Složení rady studijního programu B1301 Geografie
Předseda:
Členové:

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Jeřábek, CSc. (MU Brno)

Studijní obor: 1301R001 – Ekonomická a regionální geografie
Forma studia: prezenční
Platnost akreditace: do 1. 3. 2016

2 Činnost rady
Rada studijního programu v roce 2013 pracovala na přípravě nových předmětů k akreditaci na
ZČU a změn ve stávajících předmětech. Dále rada projednala popis studijního oboru dle
metodiky Q-RAM.

3 Projednané změny ve studijním programu a studijním plánu
Rada studijního programu projednala změnu garance předmětů KGE/HMG2,KGE/HMG3,
KGE/HIG, místo mgr. M. Rousové (mateřská dovolená) bude zmíněné předměty garantovat
Mgr. J. Frajer. Byla rovněž projednána garance předmětů zajišťovaných pracovištěm CBG FPE.
Garance předmětů CBG/GV, CBG/GELA, CBG/FG2, CBG/HRG a CBG/GISF zůstává doc.
Mentlíkem, garanci předmětu CBG/AEK zajišťuje RNDr. Stacke, garanci předmětu
CBG/FGCRS zajišťuje RNDr. Vočadlová. Po dohodě s garantem prof. Mackem byl ve studijním
plánu předmět KEM/ES nahrazen předmětem KEM/SOS s platností od letního semestru
2013/2014.

4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2013 se rada zabývala zejména hodnocením dopadů přechodu studijního programu z FPE
na FEK. Členové rady vyjádřili uspokojení se zmíněným přechodem, vedení FEK vycházelo
katedře geografie maximálně vstříct při řešení vzniklých problémů. Především v součinnosti
s proděkankou Ing. Kunešovou byly do studijního plánu ERG zapracovány jazykové předměty a
jejich rozdělení na cizí jazyk hlavní a cizí jazyk vedlejší a dále byly upraveny informace
v IS/STAG dle zavedených norem FEK.

5 Jiné aktivity rady
Rada rovněž diskutovala potřebu inovace studijního oboru ERG a dohodla se na dřívějším
předložení žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru včetně inovovaného studijního
plánu. Zároveň bude připravena akreditace navazujícího magisterského oboru ERG.
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předseda rady

