Zápis č. 2
(volební období 2009-2012)
ze zasedání AS NF VŠE
konaného dne 23. září 2009
Přítomni:

Bartoň, Pavlík, Procházka, Regéczy, Steiner, Szabová, Ševčík, Vostrovská

Omluveni:

Tajovský

Hosté:

Šťastný

AS NF VŠE je usnášeníschopný.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Projednání a schválení statutu Laboratoře experimentální ekonomie (LEE) NF VŠE.
Projednání a schválení zřízení pracoviště Laboratoře experimentální ekonomie
jako pracoviště NF VŠE podle článku 16 Statutu NF VŠE.
Projednání a schválení studijní vyhlášky NF VŠE.
Projednání a schválení vyhlášky o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém
roce 2009/2010 na NF VŠE.
Různé.

1. Projednání a schválení statutu Laboratoře experimentální ekonomie (LEE) NF VŠE.
AS NF VŠE projednal a schválil statut Laboratoře experimentální ekonomie (LEE) NF VŠE.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Projednání a schválení zřízení pracoviště Laboratoře experimentální ekonomie
jako pracoviště NF VŠE podle článku 16 Statutu NF VŠE.
AS NF VŠE projednal a schválil zřízení pracoviště LEE jako pracoviště NF VŠE podle článku 16
Statutu NF VŠE. Ing. Ševčík zodpověděl otázky senátorů na způsob financování, poslání LEE
atd.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Projednání a schválení studijní vyhlášky NF VŠE.
AS NF VŠE projednal a schválil studijní vyhlášku NF VŠE. Doc. Šťastný zodpověděl otázky
senátorů a reflektoval drobné textové úpravy do textu vyhlášky. Studijní vyhláška NF VŠE
bude uveřejněna na webových stránkách fakulty.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

4. Projednání a schválení Vyhlášky o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém
roce 2009/2010 na NF VŠE.
AS NF VŠE projednal a schválil Vyhlášku o přijímacím řízení probíhajícím v akademickém
roce 2009/2010 na NF VŠE. Otázky senátorů zodpověděl doc. Šťastný. Vyhláška o přijímacím
řízení v akademickém roce 2009/2010 na NF VŠE bude uveřejněna na webových stránkách
fakulty.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

5. Různé
a) Senátor Regéczy vznesl dotaz na doc. Šťastného ke způsobu výpočtu průměrného
prospěchu pro potřeby stanovení prospěchových stipendií.
Na základě návrhu senátora Regéczyho projednal AS NF VŠE doplnění vyhlášky
o formulaci upřesňující výpočet průměrného prospěchu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
b) Senátoři zastupující studenty vznesli návrh na iniciování změny Kolejní vyhlášky, kterou
schvaluje AS VŠE. Doporučuje se, aby Kolejní vyhláška upravovala přidělení určitého
počtu míst na kolejích jednotlivým fakultám. Důvodem je to, že jedním z ukazatelů pro
přidělení koleje je i průměrný prospěch uchazeče. Vzhledem k tomu, že NF VŠE používá
přísnější hodnocení studentů, jsou pak tito studenti znevýhodňováni při přidělování
kolejí. Ze stejného důvodu žádá AS NF VŠE děkana doc. Schwarze, aby požádal rektora
o změnu parametrů výběru studentů na zahraniční stáže, především v rámci programu
Erasmus.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
c) AS NF VŠE diskutoval možnosti změn hodnocení jednotlivých předmětů. Konkrétní změny
nebyly navrženy. AS NF VŠE pověřil zástupce studentů AS NF, aby připravili písemný
materiál k dalšímu projednání.
d) Senátor Bartoň upraví text dopisu adresovaného rektorovi VŠE, kterým by byl požádán
o zrušení příkazu rektora zakazujícího fotografování v prostorách školy z důvodu
absurdity tohoto příkazu vzhledem k technologickým možnostem fotografovat
prostřednictvím např. mobilního telefonu. Návrh dopisu bude předložen členům AS NF
VŠE k připomínkování.
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0
Příští zasedání AS NF VŠE se uskuteční ve středu 11.11. 2009 ve 12:30 hod. v zasedací
místnosti NF VŠE č. dv. 350 a přespříští zasedání AS NF VŠE se uskuteční ve středu
16.12. 2009 v 16:00 hod. v zasedací místnosti NF VŠE č. dv. 350.

Zapsala: Zdena Vostrovská
Schválil: Miroslav Ševčík

