Zápis č. 4/2017 z 4. jednání AS FEK ZČU
ze dne 21. 6. 2017
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.; Ondřej
Moša; Ing. et Ing. Miloš Nový; Jan Pokorný; Bc. Lucie Pospíšilová; Ing. Mgr. Milan Svoboda,
Ph.D.; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.;
Omluvení senátoři: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; Ing. Dita Hommerová, Ph.D.,
MBA; Kateřina Klailová; Bc. Alena Vrbová;
Přítomní hosté: Ing. Hana Kunešová (dále v textu bez plných titulů).

Přítomno: 12 senátorů (11 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FEK ZČU
2. Informace o průběhu LS akademického roku 2016/17
3. Informace o průběhu přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské
studium 2017/18
4. Různé
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 4. jednání AS FEK.
Následně předseda jmenoval skrutátory – senátora Gangura a senátora Čecha a předložil k
hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 4. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FEK ZČU
Předseda Martinčík seznámil senátory s harmonogramem voleb kandidáta na děkana FEK
ZČU, přičemž zdůraznil, že návrhy kandidáta na děkana mohou být odevzdávány do 25. 9.
2017 do 12:00.
Dále představil strukturu formuláře návrhu kandidáta na děkana, který může být podán i více
navrhovateli zároveň. Vyplněný formulář je předán předsedovi nebo místopředsedkyni AS
FEK ZČU a to ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení slouží k archivaci a druhé je
vráceno s potvrzením o přijetí návrhu předávajícímu.
Senátorka Egerová se zeptala na vliv případné změny ustanovení Volebního a jednacího řádu
AS FEK. Předseda Martinčík odpověděl, že v ustanoveních týkajících se volby děkana nečeká
žádné změny a pokud nastanou, je možné odložit účinnost příslušných ustanovení.
V průběhu bodu přišla proděkanka Kunešová a senátor Svoboda.
Schválení programu jednání:
Akademický senát vyhlašuje na základě čl. 39 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FEK (dále jen
VJŘ) volby kandidáta na děkana FEK ZČU v Plzni pro funkční období 1. 3. 2018 – 28. 2. 2022.
Návrhy kandidáta na děkana lze v souladu s čl. 39 odst. 2 VJŘ podávat do 25. 9. 2017 do 12.00
hod. Volba kandidáta na děkana proběhne podle stávajícího VJŘ.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Informace o průběhu LS akademického roku 2016/17
Proděkanka Kunešová informovala o výsledcích státních závěrečných zkoušek dle
jednotlivých oborů. Dále zmínila vyšší počet vyznamenání oproti minulým rokům a celkovou
malou neúspěšnost u SZZ.
Proděkanka dále informovala o řešení situace při rozdělování studentů na navazujícím
magisterském studiu na jednotlivá zaměření a o úpravě počtu předmětů v rámci povinně
volitelných předmětů na bakalářském studiu, kde je zapotřebí získat minimálně 7 kreditů a
důsledkem je malá obsazenost takovýchto předmětů.
Schválení programu jednání:
Akademický senát bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu LS a státních zkouškách
konaných v červnu akademického roku 2016/17.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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3. Informace o průběhu přijímacího řízení na bakalářské a navazující
magisterské studium 2017/18
Dále proděkanka Kunešová informovala senátory o průběhu prvního kola přijímacího řízení
na bakalářské a navazující magisterské studium dle jednotlivých oborů a forem studia.
Schválení programu jednání:
Akademický senát bere na vědomí informaci o průběhu 1. kola přijímacího řízení na bakalářské a
navazující magisterské studium pro akademický rok 2017/18.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Různé
Předseda Martinčík vyzval senátory, aby podávali podněty k úpravě vnitřních předpisů tak,
aby mohly být předmětem příštího jednání Akademického senátu. Dávat podněty pro úpravy
je tedy možno do 20. 8. 2017. Vzory vnitřních předpisů fakulty vypracované OL jsou stále
k dispozici na webových stránkách AS FEK v záložce Návrhy a podklady pro jednání.
Předseda Martinčík poděkoval přítomným za účast na 4. jednání AS FEK a jednání ukončil.

V Plzni dne 22. 6. 2017

Zapsal: Jan Pokorný
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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