Akademický senát

Zápis z 5. zasedání Akademického senátu ŠAVŠ
Datum zasedání: 21. září 2020 (proběhlo formou on-line zasedání)

Přítomni: J. Bokšová, J. Bradáč, J. Fábry, M. Juhas, P. Kasal, J. Přikrylová, V. Braun,
K. Fajtlová, O. Holík, V. Novotná, A. Štutzbartová
Hosté: rektor P. Mertlík, prorektor P. Šulc

Program:
1. Úvodní slovo.
2. Rozšíření Akademické rady a Rady pro vnitřní hodnocení.
3. Návrh kandidáta do Rady pro vnitřní hodnocení za Akademický senát.
4. Ustavení Rady vysokých škol v novém funkčním období 2021-2023.
5. Návrh kandidáta do předsednictva a studentské komory.
6. Projednání změny jednacího a volebního řádu.
7. Projednání Akreditačního řádu a Strategického záměru ŠAVŠ 2021+.
8. Různé, stanovení termínu příštího zasedání.
Ad 1)
Předseda přivítal senátory i hosty v novém akademickém roce. Poté zmínil důvody
přesunu jednání senátu do online formy. Rektor následně popsal současnou situaci a
přípravu výuky v následujícím akademickém roce v souvislosti s přetrvávající
pandemií. Spolu s prorektorem pro studium nastínili možné scénáře a způsoby
fungování školy a průběhu výuky. O průběhu a organizaci výuky budou v předstihu
informováni jak akademičtí pracovníci, tak studenti. První základní informace byly již
rozeslány a další budou následovat. Bude připraven manuál, jak postupovat v případě,
kdy by pokračovala prezenční výuka v Mladé Boleslavi (pozn. dne 22. 9 bylo vydáno
nařízení KHS SK, které znamená přechod na výuku online i v sídle školy v Mladé
Boleslavi). Výuka na pobočce v Praze, vzhledem k již vydaným nařízením KHS HMP,
bude probíhat online.

Ad 2)
Akademický senát vyzval rektora, aby okomentoval záměr rozšíření Akademické rady
a Rady pro vnitřní hodnocení o nové členy. Rektor vysvětlil důvody pro rozšíření, které
souvisí s novými odbornými zaměřeními na ŠAVŠ, především v oblasti techniky a
informatiky. Nová zaměření by měla mít své zástupce jak v Akademické radě tak Radě
pro vnitřní hodnocení.
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Ad 3)
Rektor v souvislosti s předchozím bodem požádal Akademický senát o návrh
kandidáta do Rady pro vnitřní hodnocení. Předseda dal k diskuzi návrh kandidátů.
Následně navrhl prof. Dynybyla, vedoucího katedry Strojírenství a elektrotechniky jako
reprezentanta nových odborných zaměření na ŠAVŠ. Následně proběhlo hlasování a
uvedený kandidát byl schválen. Akademický senát navrhuje rektorovi ke
jmenování do Rady pro vnitřní hodnocení prof. Vojtěcha Dynybyla.

Ad 4)
Předseda informoval senátory na končící funkční období Rady vysokých škol (RVŠ) a
potřebě jmenovat kandidáty do studentské komory a do předsednictva za ŠAVŠ.
V souvislosti s tím zmínil návrh na prodloužení funkčního období Akademického
senátu ŠAVŠ tak, aby se volební cyklus přiblížil funkčnímu období RVŠ. Tento návrh
byl následně projednán v bodě 6.

Ad 5)
V souvislosti s návrhem kandidátů do RVŠ proběhla diskuze, kdy se k dané záležitosti
postupně vyjádřili jak zástupci akademiků, tak zástupci studentů. Studenti V. Braun a
K. Fajtlová souhlasí s pokračováním svojí činnosti ve Studentské komoře RVŠ i na
další funkční obrobí. Student V. Braun bude navržen jako delegát do Studentské
komory a studentka K. Fajtlová jako náhradník delegáta. Následně proběhla
debata nad kandidátem do předsednictva RVŠ. Vzhledem k předchozímu
úspěšnému působení v RVŠ, byl na další funkční období navržen prorektor P.
Šulc, který kandidaturu přijal. Předseda zašle vyplněné delegační lístky všech
kandidátů na RVŠ.

Ad 6)
Na podnět předsedy byla projednána úprava jednacího a volebního řádu. Předseda
navrhl změnu funkčního období Akademického senátu ŠAVŠ z dvouletého na tříleté,
a to vzhledem k tříletému funkčnímu období senátů jiných vysokých škol. Návrh na
změnu funkčního období byl všeobecně přijat. Dále se jednalo o úpravě jednacího řádu
a zejména možnosti jednat a hlasovat online i v budoucnu. Proběhla diskuze nad
možnostmi tajného hlasování online, senátor M. Juhas prověří tuto možnost. Následně
byla zmíněna možnost doplnění hlasování per rollam. Na všech výše uvedených
změnách panovala všeobecná shoda. Předseda připraví návrh úprav jednacího a
volebního řádu a zašle senátorům k posouzení. Poté do finální podoby upraví za
pomoci právního oddělení ŠAVŠ. Následně budou upravené dokumenty podrobeny
schvalování na dalším zasedání Akademického senátu.
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Ad 7)
Rektor nejprve představil a okomentoval přípravu nového Strategického záměru
ŠAVŠ. Do uvedeného záměru byly zapracovány i některé podněty, které Akademický
senát v období přípravy dokumentu rektorovi zasílal. Dále rektor představil důvody pro
vytvoření nového dokumentu Akreditačního řádu, který je v podstatě rozšířeným
shrnutím dílčích dokumentů a upravuje způsob vnitřního akreditačního procesu
v podmínkách ŠAVŠ. Uvedený dokument je důležitou částí přípravy na institucionální
akreditaci. Případné poznámky a připomínky k oběma dokumentům mohou senátoři
zasílat předsedovi do poloviny října, ten poté zašle rektorovi.

Ad 8)
Předseda dal prostor k diskuzi dalších podnětů. Připomněl téma elektronizace zápisu
ze státních závěrečných zkoušek. Dle vyjádření prorektora Šulce bude probíhat ve
dvou vlnách. Elektronizace a propojení se systémem AIS není jednoduché a úprava
bude znamenat nemalé finanční prostředky, což následně potvrdil i rektor. Dále byla
zmíněna problematika nových funkcionalit systému AIS. Senátor P. Kasal zmínil nové
funkcionality u jednotlivých předmětů a důležitost komunikovat uvedené změny na
akademiky. Změny pravděpodobně souvisí s novou podobou studentské ankety v AIS.
Prorektor P. Šulc situaci prověří a nové funkcionality a možnosti jejich využití budou
komunikovány směrem k akademikům. Dalším bodem k diskuzi byla rekonstrukce
vybavení prostor na pobočce v Praze. Studentka K. Fajtlová požádala o vyjádření
k této problematice. Rektor vysvětlil složitou finanční situaci ŠAVŠ v souvislosti
s probíhající pandemií a uvedl, že rekonstrukce vybavení prostor se odkládá na
neurčito a nepočítá se s ní ani v příštím roce.
Termín příštího zasedání je stanoven na 23. listopadu 2020.

Zapsal: J. Bradáč
Zkontroloval: J. Fábry

Ing. Josef Bradáč, Ph.D.
Předseda akademického senátu

Vlastimil Braun
Místopředseda akademického senátu
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