ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
FAKULTA EKONOMICKÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Rady studijního programu za rok 2016
Studijní program:
N6209 Systémové inženýrství a informatika

Předkládá:
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
předseda rady

Plzeň, leden 2017

1

Obsah

1. Složení rady
2. Činnost rady
3. Projednané změny ve studijním programu a doporučených studijních plánech
4. Hodnocení provádění studijního programu
5. Jiné aktivity rady

1 Složení rady studijního programu N6209
Předseda:
Členové:

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

(garant oboru 6209T015)
(garant oboru 6209T033)

2 Činnost rady
Náplní činnosti Rady studijního programu (dále pouze „rada“) v roce 2016 bylo průběžné
sledování a vyhodnocování realizace studijního programu a jeho oborů:
N6209 Systémové inženýrství a informatika – prezenční forma
studijní obory:
 6209T033 Systémy projektového řízení (dále jen SPŘ)
 6209T015 Informační management (dále jen IM)
O studijní obor IM jeví uchazeči poměrně malý zájem, což může souviset s poměrně nízkým
počtem absolventů bakalářského studijního oboru IM. V roce 2016 byli do studia zapsáni 4
uchazeči (v roce 2015 žádný a v roce 2014 dva uchazeči). V případě oboru SPŘ bylo v roce 2016
přijato do 1. ročníku 29 uchazečů, přičemž v roce 2015 to bylo 44 uchazečů (v r. 2014: 33). Lze
konstatovat, že se značně zlepšila prostupnost mezi 1. a 2. ročníkem studia, kdy do 2. ročníku
v roce 2016 postoupilo 35 z 44 studentů přijatých v roce 2015 do 1. ročníku, tj. 79,5 % (v r. 2015
to bylo jen 18 z 33 přijatých do 1. ročníku v roce 2014, tj. 54,5 %). Tento trend je jistě pozitivní a
prostupnost je potřebné alespoň udržet na současné úrovni.
3 Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
V roce 2016 rada neprojednávala žádné změny ve studijním programu a studijních plánech
(předměty A a B).
4 Hodnocení provádění studijního programu
V roce 2016 probíhala výuka v souladu se stanovenými studijními plány.
Do 1. ročníku se zapsalo a k 31. 10. 2016 bylo evidováno 29 studentů oboru SPŘ a 4 studenti
oboru IM.
2

Celkový počet evidovaných studentů v jednotlivých oborech k 31. 10. 2016 tak činil v oboru SPŘ
68 studentů a v oboru IM 6 studentů. Celkový počet studentů ve studijním programu meziročně
mírně poklesl na hodnotu 74 (v roce 2015: 84, v roce 2014: 71).
V roce 2016 studium úspěšně absolvovalo 27 studentů oboru SPŘ a 1 student oboru IM (v roce
2015 to bylo 7 a 3 absolventi).
5 Jiné aktivity rady
V souvislosti se snahou o zatraktivnění studijního oboru IM je v současnosti rozpracována
smlouva o spolupráci s významnou firmou Diebold-Nixdorf (významné pracoviště je
lokalizováno v Plzni), která má zájem právě o obsolventy tohoto studijního oboru. Předmětem
připravované smlouvy je mimo jiné účast studentů na praxích, stážích apod. v této firmě v ČR i
v zahraničí, nabídka praktických témat bakalářských a diplomových prací.

Výroční zprávu zpracoval:

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

V Plzni, dne 31. 01. 2017
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