Zápis č. 21/2019 z 21 jednání AS FEK ZČU
ze dne 22. 5. 2019
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; Ing. Petr Janeček,
Ph.D.; Bc. Hana Tučková; Ondřej Moša; doc. Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Mgr.
Milan Svoboda, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing. David
Martinčík, Ph.D.; Ing. Václav Sova Martinovský;
Omluvení senátoři: doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Martin Januška, Ph.D.;
PhDr. Čestmír Jarý; Bc. Kateřina Klailová; Bc. Jan Pokorný;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
(dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 11 senátorů (9 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Vyhlášení řádných voleb do AS FEK na funkční období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
2. Vyhlášky pro druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
3. Doplnění přílohy vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského studijního programu
pro ak. rok 2019/2020
4. Různé
Předseda Martinčík uvítal přítomné senátory a hosty a poděkoval místopředsedovi za vedení
jednání senátů během jeho nepřítomnosti.
Následně předseda jmenoval skrutátory – senátora Janečka a senátora Mošu.
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 21. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Vyhlášení řádných voleb do AS FEK na funkční období 1. 1. 2020 - 31. 12.
2022
Předseda Martinčík připomněl, že si tento senát dobrovolně zkrátil volební období do
31. 12. 2019. Cílem bylo sjednocení termínů s univerzitním senátem a začátek mandátu od
1.1. Nové volební období bude začínat 1. 1. 2020.
Dále informoval, že na květnovém a červnovém senátu je nutné vyhlásit týden pro konání
řádných voleb do AS FEK na funkční období. Předseda požádal o návrhy na členy volební
komise. Člen volební komise nemůže být kandidátem do senátu. Konkrétní termín voleb
určuje volební komise, po zkušenostech lze vše očekávat podobně jako minulé volby, volilo
se jeden den v Plzni jeden den v Chebu, ve středu a čtvrtek.
Před hlasováním dorazila senátorka Taušl Procházková.
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
AS FEK vyhlašuje kalendářní týden od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019 jako týden, v němž se budou
konat řádné volby do AS FEK na funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Vyhlášky pro druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok
2019/2020
Dorazil senátor Sova Martinovský. Předseda Martinčík představil podmínky pro bakalářské
programy s jednou změnou a to, že v Chebu nebude vyhlášeno přijímací řízení do oboru PEM.
Proděkan Dokoupil doplnil, že rozhodnutí neotevřít tento obor je důsledkem počtu
dosavadně přihlášených studentů v prvním kole.
Před hlasováním dorazila na jednání senátu děkanka Krechovská.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení pro akademický
rok 2019/2020 na bakalářský studijní program Ekonomika a management, studijní obor
Management obchodních činností (prezenční forma, místo studia Cheb), bakalářský studijní
program Systémové inženýrství a informatika, studijní obor Systémy projektového řízení,
bakalářský studijní program Geografie, studijní obor Ekonomická a regionální geografie.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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Následně probíhalo hlasování o podmínkách pro navazující studijní programy.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení pro akademický
rok 2019/2020 na navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika,
studijní obor Systémy projektového řízení.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

3. Doplnění přílohy vyhlášky o přijímání ke studiu do doktorského
studijního programu pro ak. rok 2019/2020
Děkanka Krechovská informovala, že došlo k rozšíření seznamu školitelů o doc. Ing. Janu
Hinke, Ph.D. a proto děkanka předkládá návrh na doplnění seznamu školitelů.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje doplnění přílohy Vyhlášky č. 1DV/2019 děkanky Fakulty
ekonomické ZČU "Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208 Ekonomika a
management ve studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management v akademickém roce
2019/2020 na FEK ZČU.“
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Různé
Děkanka fakulty představila vnitřní normy fakulty týkající se ukončení studia, promocí
a dalších studijních a organizačních náležitostí. U Chebské části fakulty byl stanoven limit pro
konání promoce v Chebu 15 absolventů, pokud nebude naplněn, budou promoce spojeny
s promocemi v Plzni.
Dále byly představeny následující vnitřní normy:
Organizace posledního semestru studia.
Organizace zápisů studentů do akademického roku 2019/2020.
Organizace předběžného zápisu účastníků CŽV.
Termíny státních zkoušek z ekonomie pro rok 2019/2020.
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Předseda informoval senátory, že červnové zasedání AS FEK pravděpodobně neproběhne.
Dále poděkoval přítomným za účast na 21. jednání AS FEK a jednání ukončil.

V Plzni dne 22. května 2019.

Zapsal: Ing. Marek Čech
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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PŘEHLED USNESENÍ:
AS FEK vyhlašuje kalendářní týden od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019 jako týden, v
21/1
němž se budou konat řádné volby do AS FEK na funkční období od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2022.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení
pro akademický rok 2019/2020 na bakalářský studijní program Ekonomika a
management, studijní obor Management obchodních činností (prezenční forma,
21/2
místo studia Cheb), bakalářský studijní program Systémové inženýrství a
informatika, studijní obor Systémy projektového řízení, bakalářský studijní
program Geografie, studijní obor Ekonomická a regionální geografie.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení
21/3
pro akademický rok 2019/2020 na navazující magisterský studijní program
Systémové inženýrství a informatika, studijní obor Systémy projektového řízení.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje doplnění přílohy Vyhlášky č. 1DV/2019
děkanky Fakulty ekonomické ZČU "Přijímací řízení k doktorskému studijnímu
21/4
programu P-6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V007
Ekonomika a management v akademickém roce 2019/2020 na FEK ZČU.“
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