Zápis z jednání AS FPH ze dne 24.2.2016
Přítomni:

J. Devera, H. Hrůzová, J. Kolářová, H. Lorencová, J. Mareš, L. Mládková, V.
Riedlbauch, T. Skalický, J. Soukupová, J. Srpová, J. Trumpeš, L. Tyll, L.
Zelený

Omluveni:

O. Horová, O. Machek, R. Ondrčka, M. Stříteský

Neomluveni: Hosté:

prof. I. Nový, děkan

Program jednání
1.

Statut Fakulty podnikohospodářské

2.

Různé
 Příprava programu zasedání AS 4.5.2016
 Informace děkana o průběhu akreditace

Hlasování o programu jednání:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 1)
Statut Fakulty podnikohospodářské
Akademickému senátu předložilo vedení fakulty dva dokumenty, na kterých společně
s děkanem pracoval místopředseda AS M. Stříteský. V jednom dokumentu byly vyznačeny
všechny navrhované změny platného Statutu Fakulty podnikohospodářské (dále jen „statut“),
druhý byl předkládán jako čistopis. Prof. Nový komentoval důvody revize, V. Riedlbauch
připomněl peripetie dosavadních aktivit AS v předchozím volebním období.
V diskusi zazněla řada připomínek k formální stránce statutu a k některým jeho formulacím,
na místě AS schválil předložené návrhy jednotlivých členů na změnu.
Usnesení: Akademický senát FPH schvaluje po úpravách Statut Fakulty
podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze s tím, že Akademickému senátu
VŠE bude statut předložen ke schválení až v době, kdy bude vyjasněno, zda se novela
vysokoškolského zákona promítne do eventuálních změn základních dokumentů školy.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 2)
Různé
a) zasedání AS 4.5.2016
Akademický senát se na svém plánovaném zasedání ve středu 4.5.2016 bude zabývat revizí
Volebního řádu AS FPH a Jednacího řádu AS FPH. Podklady k jednání připraví M. Stříteský
a V. Riedlbauch.
b) průběh akreditace
Prof. Nový informoval o krocích, jež podstoupilo vedení fakulty ohledně žádosti o změnu
názvu oboru, adresované Akreditační komisi MŠMT poté, kdy byl úspěšně dokončen celý
proces povinné reakreditace profilového magisterského studijního programu. Tato změna
názvu by pomohla v opakovaném pokusu FPH o získání mezinárodní akreditace EQUIS.
O dalším vývoji bude děkan informovat AS na nejbližším zasedání.
AS vzal obě informace se souhlasem na vědomí.

Zapsal: V. Riedlbauch

