Vážení kolegové,
za chvíli začnou volby do Akademického senátu VŠE, a jelikož jsem tak troufalý, že do něho
opět kandiduji, dovolím si uvést, o čem akademický senát VŠE je a o čem není.
O čem je tedy akademický senát VŠE?










Nejdůležitější a nejzodpovědnější úkol celého senátu a každého jeho člena je volba
rektora či rektorky školy, ke které dochází vždy (zpravidla) jen jednou za 4 roky. Jelikož
žádný kandidát se zatím ke své kandidatuře nepřihlásil, tak o tom, koho bych volil, bych
jen spekuloval. Nicméně nebylo by na škodu, kdyby zase po čase byl rektorem zvolen
někdo z akademické obce naší fakulty.
Na návrh rektora pak senát vyjadřuje svůj souhlas se jmenováním (případně odvoláním)
členů vědecké rady, rady pro vnitřní hodnocení a disciplinární komise a projednává
návrhy na jmenování prorektorů.
Největší objem práce senátu spočívá v projednávání a v tvorbě vnitřních předpisů školy.
Turbulentní doba si žádá své a je třeba reagovat na změny vysokoškolského zákona a
na problémy vyvolané pandemickou situací. V uplynulých obdobích jsem se jako člen
komise jmenované rektorkou významně podílel na přípravě vnitřních předpisů školy a
o mé aktivitě při projednávání vnitřních předpisů se můžete přesvědčit např. ze zápisu ze
dne 17. 6. 2019, kdy jsem svým vystoupením zabránil přijetí podivně připraveného
vnitřního předpisu, kterým byl Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků VŠE.
Dalším důležitým úkolem je schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu školy, senát
přitom vyjadřuje např. i k nabytí či převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.
Názor senátu např. vedl k zastavení plánu prodat Rooseveltovu kolej.
K významným agendám pak dále patří schvalování výroční zprávy o činnosti a o
hospodaření školy, schvalování strategického záměru školy, rozhodování o zřízení,
sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí školy atd.
A kdo tedy jsem?
Jmenuji se Petr Marek a jsem profesorem na Katedře financí a
oceňování podniku a v akademickém senátu fakulty a na Vysoké
škole ekonomické a na její Fakultě financí a účetnictví pracuji již
několik let. Za svoji drobnou výhodu považuji to, že mimo školu
nemám žádný další pracovní úvazek, a mohu se tedy práci
v senátu věnovat v plné míře.
Kvůli volbám nikam jezdit nemusíte, stačí, když si doma otevřete
počítač (možná bude stačit i mobil) a v době od 10:00 do 16:00
odevzdáte svůj hlasovací lístek v rámci Portálu voliče v InSIS.
S pozdravem Petr Marek

