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1 Složení rady studijního programu B6208
Předseda:
Členové:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.
doc. Ing. Jan Horejc, PhD.

2 Činnost rady
Rada programu v roce 2015 průběžně analyzovala a hodnotila provádění studijního programu:
B6209 Systémové inženýrství a informatika – prezenční forma
studijní obory:
 6209R033 Systémy projektového řízení
 6209R015 Informační management
Přetrvávajícím problémem je malý zájem uchazečů o studium v navazujícím oboru IM (v roce
2015 do studia nebyl zapsán žádný uchazeč, v roce 2014 pouze dva uchazeči). V oboru SPŘ se
počet přijatých studentů meziročně mírně navýšil (z 33 na 44), nicméně je zde poměrně vysoká
propadovost mezi 1. a 2. ročníkem (z 33 přijatých do 1. ročníku v roce 2014 postoupilo do
2. ročníku jen 18). Tento problém bude rada programu bedlivě sledovat a v roce 2016 případně
navrhne konkrétní opatření.
3 Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
V roce 2015 rada studijního programu neprojednávala žádné další změny ve studijním
programu a studijních plánech (předměty A a B).
4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2015 probíhala výuka v souladu se stanovenými studijními plány.
Do 1. ročníku se zapsalo a k 31. 10. 2015 bylo evidováno 44 studentů oboru SPŘ a 0 studentů
oboru IM.
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Celkový počet evidovaných studentů v jednotlivých oborech k 31. 10. 2015 tak činil v oboru SPŘ
81 studentů a v oboru IM 3 studenti. Celkový počet studentů ve studijním programu meziročně
mírně narostl (rok 2014: 71, rok 2015: 84).
V roce 2015 studium úspěšně absolvovalo 7 studentů oboru SPŘ a 3 studenti oboru IM.
5 Jiné aktivity rady
Rada studijního programu předložila v roce 2015 Vědecké radě FEK návrh na aktualizaci
a doplnění členů komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výroční zprávu zpracoval:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

V Plzni, dne 27. 01. 2016

3

