
ZÁPIS 

z 35. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 21. června 2011 

 

Přítomni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., doc. Ing. 
Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Petr Marek, 
CSc., Bc. Pavla Mikušová, Adam Procházka  

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE 

Omluveni  

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, prof. Ing. Květa 
Kubátová, CSc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Šárka Vorlová 

 

Program  

1. Úprava podmínek pro přijímací řízení 

2. Různé 

 

Ad 1. Úprava podmínek pro přijímací řízení 

Děkan fakulty předložil senátu materiál týkající se doplnění podmínek pro prominutí přijímací 
zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu na obor Finanční inženýrství, pokud jde i 
o absolventy bakalářského studia Fakulty informatiky a statistiky. Studijní obor Finanční inženýrství 
je akreditován jako společný obor Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky s 
garancí fakulty prvně uvedené. 

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje doplnění podmínek pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího 
magisterského studijního programu na obor Finanční inženýrství i pro absolventy Fakulty 

informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

Dále děkan fakulty předložil senátu k projednání materiál o úpravě podmínek pro prominutí přijímací 
zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu, ve kterém se uvádí, že „okruh studijních  
povinností, ze kterých bude počítán průměrný prospěch, a hranici dostatečnou k prominutí přijímací 
zkoušky stanoví děkan“. Bude tak zajištěna dostatečná flexibilita studijních podmínek Fakulty financí 
a účetnictví. Byly diskutovány možnosti pro nastavení studijního průměru z uvažovaných předmětů a 
jeho stanovení pro každý semestr přijímání absolventů bakalářského studia do navazujícího 
magisterského studia.   

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje úpravu podmínek pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího 
magisterského studijního programu od akademického roku 2011/12. 

 

Ad 2. Různé 

Příští zasedání senátu se bude konat na začátku zimního semestru. Bližší termín bude upřesněn 
později. 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


