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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 12. 10. 2011 

(zasedací místnost FSE UJEP, od 14:00) 

 

 

Prezenční listina:   
Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.  
Mgr. Radka Michelová 
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 
Ing. Petr Kačírek 
 
Tomáš Klener 
Michaela Lišková  
Martin Lang 

 
Omluveni:     Volodymyr Volf, Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., Lucie Kašparová,  

    Kristýna Kulštejnová  
 
 
 
 
Hosté:         

 
Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů. 
 

Program řádného zasedání: 

1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP. 

2.  Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 15. 6. 2011. 

3.  Schválení Podmínek pro studium akreditovaných studijních oborů v režimu Celoživotního 

vzdělávání. 

4. Schválení Podmínek přijímacího řízení na červen 2012. 

5. Schválení doktorského studijního oboru: Regionální a environmentální rozvoj ve 

studijním programu Hospodářská politika a správa  

6. Schválení návrhu nového delegáta do Rady vysokých škol. 

7. Stav čerpání prostředků z fondu FRIM. 
8. Různé. 

 
 
 
 
 
 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24
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Ad 1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 

Předseda Petr Hlaváček přivítal všechny přítomné na řádném zasedání akademického 
senátu FSE UJEP. Členům senátu představil nového člena, Radku Michelovou, která nahradila 
Tomáše Nepovolného, protože Tomáš Nepovolný již na FSE nepracuje. Konstatoval, že podle 
prezenční listiny se senát sešel v počtu 8 členů na svém sedmém zasedání v akademickém 
roce 2010/2011 a je usnášeníschopný. Program řádného zasedání byl schválen přítomnými 
členy senátu bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
 
Ad 2. Schválení zápisu z červnového řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 15. 6. 2011. Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 15. 6. 
2011 byl schválen bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Ad 3. Úprava programu jednání a svolání Mimořádného zasedání AS FSE UJEP. 
 
Předseda Petr Hlaváček informoval o důvodech neúčasti členů vedení fakulty, kteří se ze 

zdravotních důvodů nebo zahraniční služební cesty nemohou účastnit zasedání senátu. Tato 

věc byla projednána s děkanem fakulty Zdeňkem Štěpánkem, který podle Volebního a 

jednacího řádu AS FSE UJEP požádal o svolání mimořádného zasedání senátu z důvodu 

projednání důležitých bodů dnešního jednání za účasti členů vedení fakulty, případně 

univerzity. Petr Hlaváček členům navrhl, aby na dnešním zasedání senát dále projednal 

pouze bod č.6 a č.8 a  body č.3,4,5,7  byly projednány na mimořádném zasedání senátu, 

neboť je v rozpravě u těchto bodů vhodná přítomnost zástupců vedení fakulty. Mimořádné 

zasedání senátu by se mělo uskutečnit dne 19. 10. 2011. Senát s tímto postupem vyjádřil 

souhlas. 

 
Ad 4. Schválení návrhu nového delegáta do Rady vysokých škol. 

 
Předseda Petr Hlaváček přednesl další bod jednání, kterým bylo schválení návrhu nového 
delegáta do Rady vysokých škol. Současnému delegátovi již skončil mandát, jediným 
kandidátem je Kateřina Smejkalová. Ve svém vystoupení nový kandidát informoval o 
významu této instituce a přislíbil informovat senát o výstupech z jednání Rady vysokých 
škole.  
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Návrh: AS FSE UJEP schválila nominaci Kateřiny Smejkalové jako delegáta za UJEP do Rady 
Vysokých škol. 

Výsledek hlasování:  8 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Ad.5 Různé  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil poslední bod jednání a zeptal se na návrhy nebo podněty 
k diskusi. V diskuzi byla vznesena řada připomínek k zajištění prostor pro výuku a k vybavení 
fakulty, vzhledem k neúčasti vedení fakulty se senát usnesl, že tyto body budou projednány 
také na mimořádném zasedání senátu.  

Předseda senátu následně poděkoval všem přítomným za jejich účast a jednání 
senátu ukončil.  

 
Plánovaný termín dalšího zasedání AS FSE UJEP (mimořádného) se uskuteční dne l 

stanoven na středu 19. října 2011 od 14:00 hod v budově vilky v areálu Kampusu.  
 
 
 
 
 
 
Zápis dne 12. 10. 2011 provedl Petr Hlaváček.      
         

 
 

 
Schválil  ….…………………………………. 

                       Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.  
       Předseda AS FSE UJEP 

 

 


