ZÁPIS
z 43. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 3. října 2012
Přítomni
Bc. Martin Boreš, doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., Simona Dubská,
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Květa Kubátová,
CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Jan Šimek, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE
Omluveni
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava
Holečková, Ph.D., Bc. Adam Procházka, Pavel Seidl.
Program
1. návrh na členy Vědecké rady FFÚ VŠE
2. projednání podmínek pro přijímací řízení
3. různé.
Ad 1. Návrh na členy Vědecké rady FFÚ VŠE
Děkan fakulty informoval o změně poměru interních a externích členů Vědecké rady FFÚ
VŠE a z tohoto důvodu požádal o její doplnění o nové dva členy: Ing. Pavla Štěpánka, CSc. a
Ing. Jana Vejmělka, Ph.D., CFA. V souladu s jednacím řádem AS FFÚ VŠE se senát o tomto
bodu usnáší tajným hlasováním, k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech
senátorů. Sčítací komise byla schválena ve složení: Karel Brůna (předseda), Martin Boreš a
Květa Kubátová.
Hlasování o členech sčítací komise: pro 7, proti 0, zdrželi se 3.
Senát tajně hlasoval o usnesení ohledně jmenování jednotlivých členů disciplinární komise:
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Ing. Pavla Štěpánka, CSc. členem Vědecké rady
FFÚ VŠE od 3. října 2012 do 31. března 2014.“
Hlasování: pro 10, proti 0, žádný neplatný hlasovací lístek.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Ing. Jana Vejmělka, Ph.D., CFA členem Vědecké rady
FFÚ VŠE od 3. října 2012 do 31. března 2014.“
Hlasování: pro 10, proti 0, žádný neplatný hlasovací lístek.
Ad 2. Projednání podmínek pro přijímací řízení
Děkan fakulty představil změny podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské
studium:
a) uchazeč může být přijat pouze na shodný obor, který absolvoval na Fakultě v rámci
bakalářského studia, nebo na obory Finance a oceňování podniku a Finanční
inženýrství,
b) na základě stanoveného počtu studentů přijímaných do jednotlivých oborů
navazujícího magisterského studia se určí (ve výši poloviny) počty studentů, kteří
budou přijati z jednotlivých bakalářských oborů FFÚ,

c) studenti bakalářských oborů budou seřazeni dle průměru k 30. červnu 2013 a na
úrovni stanoveného počtu přijímaných studentů přes průměr pro jednotlivé bakalářské
obory.
Podmínky pro přijímací řízení na bakalářské studium a na doktorské studium zůstávají beze
změny. V diskusi vystoupili senátoři Simona Dubská, Václav Černý, Květa Kubátová, Jana
Fibírová a Jan Šimek. Jejich dotazy směřovali na dosavadní zkušenosti s průběhem
přijímacího řízení a na počty přijímaných studentů do nového akademického roku.
K navrženým úpravám se členové senátu vyjádřili kladně.
Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
„AS FFÚ VŠE schvaluje úpravu podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské
studium na další akademické roky.“
Ad 3. Různé
Příští zasedání senátu se bude konat 31. října 2012 v 9:00 na místnosti č. 104 v nové budově.

Zápis provedl: Karel Brůna, tajemník AS FFÚ VŠE

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE

