Zápis č. 3 z jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO ze dne 26.3. 2002
Počet přítomných členů senátu : 13
Omluveni: Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Neomluveni: 0
Hosté: prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., doc.Ing. Josef Fiala,CSc., Ing. Josef Kovařík
Program:
1. Volba kandidáta na děkana EkF VŠB-TUO
2. Různé
ad1)
AS EkF VŠB-TUO zvolil RNDr. Danuši Bauerovou,Ph.D., RNDr. Milan Šimka, Ph.D, a studenta Martina
Pokorného členy volební komise pro volbu kandidáta na děkana AS EkF VŠB-TUO.
Akademický senát EkF VŠB-TUO zvolil prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc. kandidátem na děkana EkF VŠBTUO.
Zápis z jednání komise pro volbu kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO ze dne 26.3.2002 je uveden
v příloze č.1.
Protokol o volbě kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TUO je uveden v příloze č.2
Předseda AS EkF VŠB-TUO seznámí rektora VŠB-TUO s výsledky voleb kandidáta na děkana EkF VŠB-TUO
formou dopisu jehož přílohou bude kopie zápisu z jednání AS EkF ze dne 26.3.2002 včetně jeho příloh a kopie
prezenční listiny.
ad2)
a)
Vedoucí IDMS prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. předložil AS Návrh Konkrétních pravidel pro přijímací řízení
doktorského studia pro školní rok 2002/2003 na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava.
Na základě diskuse k materiálu AS EkF VŠB-TUO schválil úpravu formulace uvedené v Článku II Přijímací
řízení
původní text:
- na základě této předběžné žádosti zašle studijní oddělení IDMS uchazeči“ Závaznou přihlášku“, kterou po řádném
vyplnění odešle nebo doručí uchazeč na studijní oddělení IDMS s těmito doklady:
z doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském resp. inženýrském studiu (notářsky ověřená
kopie VŠ diplomu), popř. doklad o dosavadní praxi, je-li žadatelem student magisterského, resp.
inženýrského studijního programu, který se o studium uchází bezprostředně po jeho ukončení, doloží
potřebné doklady do 2 dnů po promocích, …
nový text:
- na základě této předběžné žádosti zašle studijní oddělení IDMS uchazeči“ Závaznou přihlášku“, kterou po řádném
vyplnění odešle nebo doručí uchazeč na studijní oddělení IDMS s těmito doklady:
z doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání v magisterském resp. inženýrském studiu (notářsky ověřená
kopie VŠ diplomu), popř. doklad o dosavadní praxi, je-li žadatelem student magisterského, resp.
inženýrského studijního programu, který se o studium uchází bezprostředně po jeho ukončení, doloží
potřebné doklady do 4 pracovních dnů po promocích, …
Výsledek hlasování o změně:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
AS EkF VŠB-TUO schválil upravený Návrh Konkrétních pravidel pro přijímací řízení doktorského studia
pro školní rok 2002/2003 na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava
Výsledek hlasování:
pro:
proti:

12
0

zdržel se:

0

b)
Tajemník EkF VŠB-TUO Ing. Josef Kovařík předložil Návrh zvýšení základního měsíčního stipendia.
Stipendium se týká studentů v prezenční formě doktorských studijních programů. Jedná se změnu článku 4 bod 3
Stipendijního řádu.
Akademický senát EkF VŠB-TUO schválil změnu článku 4, bod 3 Stipendijního řádu.
původní text:
ročník
I.
II.
III.

Kč
4800
5000
5200

nový text:
Ročník
I.
II.
III.

Kč
5000
5300
5600

Výsledek hlasování:
pro:
proti:
zdržel se:

12
0
0

V Ostravě 27.3. 2002
doc. PhDr. František Varadzin,CSc.
předseda AS EkF VŠB-TUO
Příloha č.1

Zápis
z jednání komise pro volbu kandidáta na děkana Ekonomické fakulty
VŠB – TU Ostrava
ze dne 26. 3. 2002
Přítomni:

RNDr. Milan Šimek, Ph.D., předseda komise
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., členka komise
student Martin Pokorný, člen komise

1. Komise pro volbu kandidáta na děkana zvolila ze svého středu předsedu komise pro volbu kandidáta na děkana
(dále jen komise), pana RNDr. Milana Šimka, Ph.D.
2. Komise obdržela následující návrhy kateder a členů akademické obce na kandidáta na děkana fakulty:
11 kateder navrhlo prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc.
1 katedra navrhla prof. Ing. Jindřicha Kalužu, CSc. – navrhovaný kandidát
se rozhodl nepokračovat v kandidatuře na funkci děkana EkF VŠB-TUO
3. Komise na základě výše uvedených skutečností předkládá Akademickému senátu Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava k volbě jednoho kandidáta na funkci děkana, a to
prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc.

V Ostravě dne 26. 3. 2002
RNDr. Milan Šimek, Ph.D., předseda komise
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., členka komise
student Martin Pokorný, člen komise
Příloha č.2

Protokol o volbě kandidáta na děkana Ekonomické fakulty
VŠB - TU Ostrava
Akademický senát Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava provedl na
svém řádném zasedání dne 26. března 2002 volbu kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava.
Volební komise pracovala ve složení:
RNDr. Milan Šimek, Ph.D., předseda komise
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., členka komise
student Martin Pokorný, člen komise
Počet členů akademického senátu EkF: 14
Počet přítomných členů akademického senátu EkF: 13
Podmínka platnosti volebního výsledku: pro kandidáta se vysloví nadpoloviční většina všech členů senátu, podle
Volebního a jednacího řádu AS EkF VŠB - TU Ostrava, článek 3, ods. 7.
Jako kandidát na funkci děkana byl navržen:

prof. Ing. Jiří Kern, CSc.

Výsledek voleb:

Celkový počet hlasovacích lístků:
13
Celkový počet odevzdaných lístků:
13
Pro kandidáta prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc.
Neodevzdáno hlasovacích lístků:
Neplatných hlasů:
Hlasy proti:

Hlasovalo:

11
0
1
1

Volební komise konstatuje, že navržený kandidát prof. Ing. Jiří Kern, CSc., obdržel dle Volebního a jednacího řádu
AS EkF VŠB – TU Ostrava, článek 3, odstavec 7, potřebný počet hlasů, tj. 11 a AS Ekonomické fakulty Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava navrhuje na jmenování děkanem na další funkční období

prof. Ing. Jiřího Kerna, CSc.
V Ostravě dne 26. 3. 2002
RNDr. Milan Šimek, Ph.D., předseda komise
RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., členka komise
student Martin Pokorný, člen komise

