PORADA VEDENÍ IES
Dne: 23.9.2015
Účast:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. (zastupující prof. RNDr. Jiřího Hlaváčka, CSc.)
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
doc. Roman Horváth, Ph.D.
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Omluveni: Ing. Monika Hollmannová, Jiří Novák, Ph.D., prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
1/ SZK
Na poradě prezentoval ředitel Martin Gregor změnu formátu státní závěrečné zkoušky (dále SZK),
která na IES nastane v tomto a následujícím akademickém roce. Podrobně ji uvedl rovněž písemně
v mailu dne 24.9. všem vyučujícím v těchto bodech:
1. Na základě letos schválené reakreditace našich čtyř hlavních oborů (bakalář Ekonomie a finance,
BEF, magistr Ekonomie a finance, MEF) dochází v rámci SZK ke zrušení zkoušení z povinných a
povinně volitelných kurzů. SZK bude mít pouze charakter obhajoby absolventské práce. Věříme, že
nový systém bude znamenat multikriteriální zlepšení – přinese našemu studiu vyšší efektivitu i vyšší
kvalitu.
2. Tato změna se nicméně týká pouze studentů nastupujících za nové akreditace, tj. nyní do 1.
ročníků a proto se neaplikuje letos, ale až od roku 2016/2017.
3. Studenti vyšších ročníků budou nyní pokračovat ve studiu za podmínek, za nichž nastupovali, tj.
jejich SZK obsahuje obvyklou zkoušku z povinných a povinně volitelných kurzů a obhajobu.
4. Po dohodě s panem proděkanem pro studijní záležitosti nicméně dostanou současní studenti
vyšších ročníků možnost přihlásit se bezplatně do reakreditovaného programu a budou jim
automaticky uznány všechny složené zkoušky. Tj. studenti dostanou volnou možnost nastoupit od
příštího roku do nového režimu SZK a nebude vadit, pokud budou obhajovat např. hned v prvním
semestru, kdy se nacházejí v novém režimu.
Jaké jsou technické důsledky pro IES?
1.

V letošním akademickém roce 2015/2016 bude systém mgr. a bc. obhajob nezměněn.

2. Od příštího akademického roku 2016/2017 dochází k rozšíření funkčního a osvědčeného konceptu
mgr. obhajob na oblast bc. obhajob. Ve vyhlášce č. 4/2015 (viz http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/37) je
detailní popis upravených obhajob s odloženou platností na 1. října 2016. Doporučujeme koncept
nastudovat již nyní.
3. Není vyloučeno, že někteří stávající studenti vyšších ročníků do nového režimu nepřejdou a
budou chtít příští rok končit dle současného (nezměněného) režimu. V takovém případě budou
obhajovat práci dle upraveného režimu a navíc budou skládat zkoušky z povinných a povinně
volitelných kurzů.
Diskutována byla administrativní zátěž – podle pana proděkana pro studijní záležitosti bude veškerý
proces uznávání uskutečněn studijním oddělením a jedinou povinností ze strany garantů bude

konzultovat převodní tabulku pro řešení obsahových rozdílů mezi reakreditovanými programy a
původními programy.
2/ Vyhlášky ředitele (Guidelines)
Ředitel Martin Gregor prezentoval a diskutoval šest vyhlášek, které shrnují a zpřesňují dosavadní
praxi. Vyhlášky jsou nyní zveřejněny zde: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/37
Diskuse proběhla zejména k vyhlášce č. 5 a na jejím základě byly zpřesněny pasáže a doplněno
mateřství jako jeden z možných důvodů na prodloužení kontraktu odborného asistenta.
3/ Různé
Ke studijnímu pobytu na oboru Ekonomie a finance se přihlásili následující zahraniční uchazeči:
Alshinbaev Timur
Asare John Yaw
Brosius Sven
Hexner Jacob Salomon
Mendez Carranco Raul
Vlčev Alexandr
Yousif Riham

al.timuro@gmail.com
asarepapa4@yahoo.com
sven.brosius@t-online.de
jacobhexner@gmail.com
raul.mendez@lindsey.edu
alexandr.vlcev@agstepanska.cz
riham_shareef@hotmail.com

Proběhla diskuse o možnosti zahraničních studentů účastnit se studijního pobytu v českém jazyce.
Bylo zvoleno doporučení, aby se zahraniční uchazeči přihlásili do studijního pobytu v anglickém
jazyce. Každá jednotlivá přihláška pak bude posouzena individuálně.
4/ Rozpočet
Ředitel Martin Gregor prezentoval vývoj příjmové stránky rozpočtu institutu, jak ho připravila
tajemnice IES a aktuální trendy ve vývoji počtu přihlášek a přijatých studentů.

Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

