Zápis ze schůze AS FAV ZČU v Plzni,
která se konala 11. 2. 2009 v místnosti
UV 115 od 14:00 hod.

AS FAV ZČU

Přítomno: 14 až 16 členů AS FAV ZČU v průběhu zasedání - viz prezenční listina
Omluveni: 2 členové AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Neomluveno: 0 členů AS FAV ZČU – viz prezenční listina
Po celou dobu jednání pléna byl AS FAV ZČU usnášeníschopný.
Skrutátory byli jmenováni senátoři Hadašová a Tomiczek.
Předseda AS FAV ZČU M. Brandner zahájil jednání a uvítal přítomné senátory i hosty.

Program zasedání:
A Úvod
A1. Zahájení
A2. Prezence
A3. Jmenování skrutátorů
B Hlavní program
B1. Schválení navrženého programu
B2. Doplnění Podmínek pro přijetí do bakalářských a navazujících studijních programů FAV
ZČU pro akademický rok 2009/2010
B3. Nové studijní obory na FAV (Informační systémy; Systémy pro identifikaci, bezpečnost a
komunikaci; Počítačové řízení strojů a procesů; Inteligentní komunikace člověk - stroj)
B4. Informace o činnosti strategického týmu FAV ZČU
B5. Informace o stavu přípravy projektu VaVpI
C Různé

Jednání:
k bodu A1. -- Zahájení
Brandner
•

uvítal všechny přítomné a zahájil jednání senátu FAV

•

omluvil nepřítomné senátory Geršla V. a Šedivou B.

k bodu A2. -- Prezence
Radová
•

konstatovala, že je přítomno 16 členů senátu, senát je tedy usnášeníschopný

k bodu A3. -- Jmenování skrutátorů
•

jako skrutátoři byli jmenováni senátoři Hadašová a Tomiczek

k bodu B1. -- Schválení navrženého programu
M. Brandner
•

seznámil přítomné s navrženým programem.

Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0

k bodu B2. -- Doplnění Podmínek pro přijetí do bakalářských a navazujících
studijních programů FAV ZČU pro akademický rok 2009/2010
Tesková
•

seznámila s podmínkami pro přijetí do nově akreditovaných bakalářských oborů
o Matematické výpočty a modelování
o Počítačové modelování
o Matematika a management

•

seznámila s podmínkami pro přijetí do nově akreditovaného navazujícího magisterského
oboru
o Matematika a management

Návrh na usnesení 2009/1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v nově
akreditovaných oborech bakalářských studijních programů FAV ZČU v Plzni pro
akademický rok 2009/2010.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0
Podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů FAV ZČU pro akademický rok
2009/2010 byly schváleny.
Návrh na usnesení 2009/2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v nově
akreditovaném oboru navazujícího magisterského studijního programu FAV ZČU v Plzni
pro akademický rok 2009/2010.
Hlasování: pro - 16, proti - 0, zdržel se – 0
Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu FAV ZČU pro
akademický rok 2009/2010 byly schváleny.

k bodu B3. -- Schválení nových studijních oborů na FAV (Informační systémy;
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci; Počítačové řízení strojů a
procesů; Inteligentní komunikace člověk - stroj)
Tesková
•

seznámila přítomné s novými obory na KKY a KIV. Jedná se o rozšíření o 4 nové obory.

Návrh na usnesení 2009/3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni doporučuje k zařazení Nové studijní obory na FAV
(Informační systémy; Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci; Počítačové řízení
strojů a procesů; Inteligentní komunikace člověk - stroj).
Hlasování: pro – 15, proti - 0, zdržel se – 1 Návrh byl schválen.

k bodu B4. -- Informace o činnosti strategického týmu FAV ZČU
Herout
• podal informaci o činnosti strategického týmu
o uvedl složení strategického týmu a seznámil s projednávanými tématy
o zmínil problém s přehlcením a administrativou
o uvedl, že během 6 schůzek byla zcela zpracována 3 témata

k bodu B5. -- Informace o stavu přípravy projektu VaVpI
Weinreb
•

seznámil se stavem přípravy projektu a uvedl, že výzva pro naši osu center excelence
proběhne 30. dubna 2009, podání je pak termínováno do 30.10.2009

Křen
•

zdůraznil obsazení centra klíčovými osobnostmi

Lávička
•

navrhl uspořádat celofakultní prezentaci přípravy projetu, aby se do něho mohlo zapojit
více lidí.

k bodu C. – Různé
Brandner
• seznámil s návrhem, pocházejícím z akademické obce, aby se jednání AS FAV přenášela
on-line na internet
Bylo konstatováno, že jednání jsou veřejná, v zasedací místnosti je pravidelně většina míst
volných.
Tesková
•

připomněla vyhlášku č.1 2008/2009 a navrhla, aby senátoři vyjádřili svoje připomínky a
návrhy k požadovanému limitu kreditů po 1. semestru studia v 1. ročníku.

Tomiczek
•

položil otázku, zda je možné jednoduše zjistit, kolik studentů v 1. r. má nyní splněn limit 15
kreditů

Tesková
•

odpověděla, že tento údaj zjistit lze, ale má malou vypovídací hodnotu, protože v současné
době je limit nastaven na 0 kreditů, není tedy žádný tlak na splnění limitu 15 kreditů

Otta
•

vyjádřil obavy, že tím utrpí prestiž FAV, pokud splnění limitu kreditů nebude vyžadováno

Křen
•

poznamenal, že podobně je tomu s vypuštěním přijímacích zkoušek. K tomuto kroku se
odhodlalo více škol, které mají dobrou pověst.

Herout
•

konstatoval, že změna hranice z 15 kreditů na 0 kreditů se na výsledcích (úsilí) studentů v
předmětu PPA1 nijak neprojevila, tzn. nedošlo k žádné meziroční změně.

Radová
•

poznamenala, že:
o 40 kreditů na konci není nijak dotčeno
o financování se vztahuje k celému roku

Křen
•

sdělil, že na řadě škol sice prohlašují, že přijímačky pořádají, ale ve skutečnosti tomu tak
není.

Lávička
•

vloni se rozhodovalo o tom, jaký má být limit kreditů. Proti hranici 0 nic nenamítám, ale
bylo by vhodné loňské opatření nejdříve vyhodnotit.

Tesková
•

vyjádřila obavu, že data nebudou nic vypovídat, když neexistovala povinnost limit plnit

Vais
•

souhlasil s Teskovou, uvedl, že data vlastně nejsou, protože se změnily podmínky

Tesková
•

uvedla, že k meznímu termínu pro splnění podmínek v 1. semestru zpracuje údaje o plnění
limitu kreditů včetně minulého roku pro možnost srovnání.

Hartl
•

navrhl, aby paní proděkanka vzala údaje o plnění kreditů ke stejnému datu jako byl mezní
termín získání zápočtu v loňském roce a připravila porovnání. Toto porovnání bude pouze
informativní, jak se změnilo chování studentů po snížení kreditní hranice. Závěr však, zda
je takto nastavena hranice dobrá nebo ne, se z tohoto nedá určit a mělo by se to vyhodnotit
tedy až na konci akademického roku.

Tesková
•

informovala o tom, že řada fakult pořádá bakalářské promoce jen v prostorách školy,
protože většina studentů pokračuje v navazujícím studiu. FAV bude pořádat v červenci jen
magisterské a doktorské promoce, bakalářské budou probíhat v říjnu, patrně v EP130.

Otta
•

upozornil, že odepisování předmětů za poplatek 100 Kč má smysl jen u předmětů
zakončených zkouškou. Nemá-li předmět zkoušku, nemá smysl předmět odepisovat.

Šimandl
•

upozornil na pochvalný článek o FAV v Lidových novinách, podle kterých FAV zaujala 2.
místo ve vědě a výzkumu.

Marek Brandner
předseda AS FAV

Zapsal: 11. 2. 2009

Vlastimil Vavřička

Přehled usnesení a závěrů přijatých na jednání AS FAV ZČU v Plzni
dne 11.2.2009
(Jednotlivá usnesení jsou oddělena vodorovnou linkou)

Usnesení 2009/1
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v nově
akreditovaných oborech bakalářských studijních programů FAV ZČU v Plzni pro
akademický rok 2009/2010.

Usnesení 2009/2
Akademický senát FAV ZČU v Plzni schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v nově
akreditovaném oboru navazujícího magisterského studijního programu FAV ZČU v Plzni
pro akademický rok 2009/2010.

Usnesení 2009/3
Akademický senát FAV ZČU v Plzni doporučuje k zařazení Nové studijní obory na FAV
(Informační systémy; Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci; Počítačové řízení
strojů a procesů; Inteligentní komunikace člověk - stroj).

Prezenční listina Akademického senátu FAV ZČU 11.2.2009
Zaměstnanci FAV:
#

Pracoviště

Jméno

Účast

1

KMA

Brandner M.

přítomen

2

KMA

Daněk J.,

přítomen

3

KMA

Lávička M.,

přítomen

4

KKY

Melichar J.,

přítomen

5

KKY

Radová V.,

přítomen

6

KKY

Schlegel M.,

přítomen

7

KFY

Slavík J.,

přítomen

8

KMA

Šedivá B.,

omluvena

9

KMA

Tomiczek P.,

přítomen

10

KKY

Tůma F.,

přítomen

11

KIV

Vavřička V.,

přítomen

12

KME

Vimmr J.

přítomen

Studenti FAV:
#

Jméno

Účast

1

Dvořák P.

přítomen

2

Geršl V.

omluven

3

Hadašová K.

přítomen

4

Hartl P.

přítomen

5

Kadlec M.

přítomen

6

Otta J.

přítomen

Přítomní hosté:
Jméno

Funkce

Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.

děkan FAV

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.

proděkan FAV

RNDr. Libuše Tesková, CSc.

proděkanka FAV pro vzdělávací činnost

Doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D.

proděkan FAV

Ing. Václav Vais, Ph.D

tajemník FAV

Ing. Antonín Bulín, M.B.A.

kvestor ZČU

Ing. Josef Weinreb, CSc.

VaVpI manager

Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

KMA

nečitelný podpis
nečitelný podpis

