Zápis ze zasedání Oborové rady pro obory doktorského studia FFÚ VŠE
„Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“
19. 6. 2015, 8:30 104 NB
Program:
1. Schválení zápisu a programu zasedání.
2. Informace garanta oboru Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Miloslava Janhuby o
fungování oboru zejména v ak. roce 2014/2015.
3. Informace garanta oboru Finance prof. Zbyňka Revendy o fungování oboru zejména v ak. roce
2014/2015.
4. Informace proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Leoš Vítka o aktuálních
technických a administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE.
5. Různé.
Účast:
Přítomno (8 členů):

doc. Ing. Jan Doležal, CSc., prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., doc. Ing. Jitka
Koderová, CSc., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.,
prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc., prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc., doc. Ing. Leoš
Vítek, Ph.D.

Omluveno (5 členové): prof. Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Martin Mandel, CSc., prof. Ing. Miloš
Mařík, CSc., doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr.

1) Všichni přítomní členové odsouhlasili zápis z jednání Oborové rady pro obory doktorského studia
FFÚ VŠE „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ (dále jen OR) ze dne 26. 6. 2014 a
program aktuálního zasedání.
2) Garant oboru Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Miloslav Janhuba informoval o fungování
oboru zejména v ak. roce 2014/2015. V dalším období bude zesílena propagace oboru u studentů
končícího ročníku příslušných oborů FFÚ. OR vzala informace na vědomí.
3) Garant oboru Finance prof. Zbyněk Revenda informoval o fungování oboru zejména v ak. roce
2014/2015. Obor funguje bez problémů, zájem o studium je setrvalý. OR vzala informace na
vědomí.
4) Proděkan doc. Leoš Vítek informoval OR o následujících aktuálních technických a
administrativních otázkách doktorského studia na FFÚ VŠE:
nová vyhláška děkana 1/2014, náběh nového předmětu STP916 a jeho probíhající zpětná
vazba, aktualizace ISIS (profil) a databáze předmětů, podklad pro nové studenty DS o systému
studia a publikacích a vstupní seminář pro nové studenty při zápisu do studia, propagace DS
formou mailu všem končícím studentům NM stupně na FFÚ během dubna, počty aktuálních a
přerušených studentů DS, počty přihlášených studentů do DS 2015/2016, počty studentů
studujících a přihlášených do anglických verzí DS, výjezdy doktorandů hrazené ze
stipendijního fondu, výsledky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum
prováděný v roce 2014, výsledky a postupy IGA (IGK) za rok 2014 a 2015, publikace
doktorandů v časopisech z databází Scopus a WoS, konference ACFA2015, novela
vysokoškolského zákona týkající se předsednictví OR.
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5) Různé
a. OR vzala na vědomí informaci prorektora prof. Petra Musílka o záměru na vytvoření
nového celoškolského doktorského programu v AJ a neměla k němu připomínky.
b. OR jednomyslně rozhodla o tom, že nejpozději od ak. roku 2015/2016 musí probíhat
systematická kontrola originality disertačních prací před malou obhajobou.
c. OR diskutovala možnosti studia DS pouze v AJ. Již nyní mohou vyučující jednotlivých
předmětů zadávat ke studiu materiály v AJ, rovněž prezentace či seminární práce mohou
být po dohodě s jednotlivými studenty v angličtině.
d. Schválen termín dalšího jednání OR: LS 2015/2016

Zapsal: doc. Ing. L. Vítek, předseda Oborové rady
19. 6. 2015
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