Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

13. 3. 2014
Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 1/ 2014

Přítomni (bez titulů):

Dagmar Bednářová, Tomáš Volek, Daniel Kopta,
Petr Řehoř, Jiří Alina, Miroslava Vlčková,
Marek Šulista, Martina Novotná, Rudolf Hrubý, Kamil
Pícha, Michaela Jandová.

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný

Hosté (bez titulů):

Ladislav Rolínek, Milan Jílek, Renata Klufová, Viktor
Vojtko.

Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání. Předseda AS EF
navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu
Navržení ověřovatelé zápisu – R, Hrubý, M, Jandová (s návrhem souhlasili)
Hlasování o navrženém zapisovateli.
pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1
Předseda AS EF seznámil přítomné s body programu:

Bod 1: Vyjádření senátu k návrhu akreditace navazujícího studijního oboru Obchodní
podnikání
Úvodní vystoupení Ing. Vojtka objasňující koncepci tvorby nového oboru.
• Z důvodu snížení kvóty studentů dojde k omezení významu dosavadních specializací.
• Navržená akreditace akcentuje zvyšující se význam praxe pro absolventy oboru OP
(Specializační projekt)
• Dochází k odstranění mezipředmětového překrývání obsahu výuky.
• Důraz je kladen na výuku v cizím jazyce (angličtina) a výjezdy studentů do zahraničí.
• Státní zkouška bude složena ze tří povinných a jednoho volitelného předmětu.
V následující rozpravě členové senátu reagovali těmito připomínkami.
• Ing. Řehoř vznesl dotaz na rozdíly v povinných předmětech mezi denní a
kombinovanou formou studia. Ing. Vojtko objasnil, že rozdíly mezi formami studia
jsou běžné i u jiných oborů a vycházejí z logiky plánované akreditace.

•
•

•
•

•
•

Druhý dotaz Ing. Řehoře se týkal garance předmětů, které jsou dle studijního plánu
rozděleny mezi dvě katedry. (Otázka byla objasněna)
Ing. Novotná poukázala na to, že členové senátu neměli k dispozici sylaby
akreditovaných předmětů. (Akademický senát tímto zároveň požaduje, aby byly
v případě dalších akreditací členům senátu včas rozeslány sylaby předmětů – viz
usnesení níže).
Druhý dotaz Ing. Novotné směřoval ke způsobu, jakým bude vyhodnocen předmět
„Specializační projekt“. Ing. Vojtko předpokládá komisionální vyhodnocení předmětu.
Ing. Volek položil otázku týkající se výuky studentů kombinované formy v AJ, tj. zda
požadavek anglického jazyka neodradí část studentů kombinované formy studia.
V rozpravě bylo poukázáno, že znalost AJ je nutnou dovedností vysokoškolského
studenta.
Ing. Kopta poukázal ukončení dvou státnicových předmětů pouze zápočtem. (Způsob
ukončení předmětů bude přehodnocen předkladateli akreditace).
Ing. Bednářová vznesla dotaz týkající se názvu předmětu „Management jakosti“. Dle
normy ISO by mělo být použito pojmu „kvality“. Ing. Vojtko poukázal na tradici
pojmenování předmětu.

Akademický senát vyjadřuje podle § 27 Zákona o vysokých školách souhlas s návrhem
nové akreditace oboru obchodní podnikání.
Poměr hlasování:
pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1, odešel před hlasováním -1
Akademický senát zároveň požaduje, aby byly v případě dalších akreditací členům
senátu včas rozeslány sylaby předmětů.

Bod 2: Různé
• Proděkanka fakulty informovala o pravidlech týkajících se vypisování termínů pro
studenty končících ročníků, kteří opakují předmět. Termíny zkouškového období
standardních a končících ročníků se přitom nekryjí. Pokud tito studenti chtějí
absolvovat opakovaný předmět předčasně (tj. v termínu odpovídajícímu zkouškovému
období končících ročníků), jsou povinni podat písemnou žádost o předčasné složení
zkoušky a zápočtu.
• Senát v diskuzi probíral možné způsoby průběhu obhajoby závěrečných prací při SZZ.
Prozatím se předpokládá zachování současného stavu.
• Senát EF byl informován, že shromáždění akademické obce Ekonomické fakulty je
plánované na konec dubna.
• Děkan Ekonomické fakulty informoval senát o probíhajícím prodeji budovy v Táboře
a předpokládaném rozdělení získaných prostředků.
• Děkan Ekonomické fakulty seznámil senát se záměrem centralizace tisku.
Předseda akademického senátu P. Řehoř poté poděkoval přítomným hostům a členům AS EF
a ukončil jednání.

