Zápis č. 1/2008
ze zasedání Vědecké rady
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
konané dne 29. října 2008
Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Vyhodnocení akademického roku 2007/2008
3. Vyhodnocení přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2008/2009
4. Akreditace doktorských studijních programů
5. Habilitační řízení Dr. Ing. Pavla Blecharze
6. Habilitační řízení Ing. Pavla Mikuše, PhD.
7. Různé

1. Zahájení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová:
• přivítala a představila všechny členy Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava,
• seznámila přítomné s programem pracovního zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty
VŠB-TU Ostrava,
• konstatovala, že na základě prezenční listiny je Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava usnášení schopná.

2. Vyhodnocení akademického roku 2007/2008
Proděkanka pro prezenční studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. podrobně charakterizovala
Vyhodnocení akademického roku 2007/2008 (materiál č. 1). Ve svém vystoupení:
• uvedla počet a rozložení studijních oborů bakalářského stupně studia a magisterského stupně
studia podle formy studia a místa jejich realizace;
• popsala změny v oblasti akreditací studijních oborů, ke kterým došlo v průběhu akademického
roku 2007/2008;
• komentovala strukturu studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programech podle formy studia a místa realizace studia;
• popsala úspěšnost absolventů v akademickém roce 2007/2008 ve všech stupních studia
z pohledu místa realizace studia;
• komentovala přehled úspěšnosti studia v jednotlivých ročnících dle místa realizace studia
včetně změn, ke kterým došlo ve srovnání s akademickým rokem 2006/2007.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava bere předložený materiál na vědomí.

3. Vyhodnocení přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2008/2009
Proděkanka pro prezenční studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. podrobně komentovala
Vyhodnocení přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2008/2009 (materiál č. 2). Ve svém
vystoupení uvedla, že:
• přijímací řízení bylo realizováno v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách
a Pravidly pro přijímací řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních
programů Ekonomické fakulty VŠB-TUO pro akademický rok 2008/2009, která byla
projednána a schválena akademickým senátem EkF VŠB-TUO;
• přijímací řízení do bakalářských studijních programů bylo poprvé na fakultě realizováno
prostřednictvím Národních srovnávacích zkoušek formou testů obecných studijních
předpokladů, které zabezpečovala společnost SCIO s.r.o.;
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•
•

přijímací řízení do navazujících magisterských studií byla organizována formou testů, které
zajišťovala fakulta;
přijímací řízení do doktorských studijních oborů bylo realizováno formou pohovoru při
posouzení jazykových dovedností, odborných předpokladů a tezí doktorské práce.

Ve svém vystoupení dále podrobně komentovala:
• průběh a výsledky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů podle formy studia,
studijních programů a místa jejich realizace včetně struktury zapsaných studentů;
• průběh a výsledky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů
včetně struktury zapsaných studentů.
V rámci diskuse k oběma předloženým materiálům vystoupili Ing. Pavel Juříček, Ph.D.; prof. Dr. Ing.
Dana Dluhošová; doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.; Ing. Boris Navrátil, CSc.; doc. Ing. Martin Svoboda,
Ph.D.; Ing. Ivo Chmelík; prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc; doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.; prof. Ing. Jan
Široký, CSc.
Diskuse byla orientovaná na:
• problematiku uznávání zkoušek u studentů, kteří je vykonali při svém studiu v zahraničí
v rámci programu ERASMUS, podporu studentů studujících v zahraničí formou stipendií ze
strany fakulty a možnosti získání dvojího diplomu;
• problematiku počtu studentů na detašovaných pracovištích a na příčiny úbytku studentů
nastupujících do 1. ročníku bakalářských studijních programů ve Valašském Meziříčí;
• otázky spojené s vyhodnocením přijímacího řízení formou SCIO testů a problematiku predikce
rozdílu mezi počtem přijatých a zapsaných studentů;
• možnosti rozšíření výuky v anglickém jazyce na fakultě a na možnosti zatraktivnění této formy
i v rámci bakalářského studia, na rozdíly v jazykové vybavenosti studentů technických
a ekonomických oborů v rámci VŠB-TUO.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava bere předložený materiál na vědomí.

4. Akreditace doktorských studijních programů
Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. charakterizoval Žádost o prodloužení akreditace doktorských
studijních programů (Studijní obory: Ekonomie, Finance, Veřejná ekonomika a správa, Podniková
ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika) (materiál č. 3).
Ve svém vystoupení:
• vysvětlil důvody předložení návrhu prodloužení akreditace;
• uvedl důvody návrhu na spojení oboru Systémové inženýrství a oboru Manažerská
informatika do jednoho oboru Systémové inženýrství a informatika;
• zdůraznil, že návrhy na prodloužení/rozšíření akreditace všech uvedených oborů jsou
předkládány pro prezenční i kombinovanou formu studia, pro studium v českém i anglickém
jazyce a u oboru Podniková ekonomika a management je dále předkládána žádost i pro
studium v německém jazyce.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložený materiál a souhlasí
s přípravou podkladů pro žádost o prodloužení akreditace doktorských studijních programů. Zároveň
schvaluje předložené složení oborových rad a školitelů jednotlivých studijních oborů.
Výsledky hlasování:
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
z toho:
hlasů souhlasných
hlasů nesouhlasných
hlasů neplatných

31
26
26
0
0
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5. Habilitační řízení Dr. Ing. Pavla Blecharze
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uvítala a představila přítomné oponenty doc. Ing. Petra Briše,
CSc. (UTB Zlín) a doc. Ing. Milana Hutyru, CSc. (VŠB-TUO). Ve svém vystoupení seznámila
Vědeckou radu s komisí pro habilitační řízení Dr. Ing. Pavla Blecharze a vyzvala doc. Ing. Martina
Macháčka, Ph.D. k řízení tohoto bodu jednání (materiál č. 4).
a) Schválení komisí
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro hodnocení úrovně habilitační
přednášky Dr. Ing. Pavla Blecharze ve složení prof. Ing. Jiří Kern, CSc. – předseda; prof. RNDr.
Jaroslav Ramík, CSc.; doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Výsledek hlasování: pro 23, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů v tomto složení
Ing. Jan Fux; Ing. Boris Navrátil, CSc.
Výsledek hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazeče a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. přednesl návrh habilitační komise. Ve svém
vystoupení představil habilitanta a charakterizoval jeho pedagogickou, vědecko-výzkumnou,
publikační a tvůrčí činnost. V závěru svého vystoupení seznámil Vědeckou radu s návrhem habilitační
komise, která na základě výsledků tajného hlasování ze dne 2. 10. 2008 navrhuje jmenovat uchazeče
docentem v oboru Podniková ekonomika a management. Habilitační komise konstatovala, že na
základě dosavadní vědecké a pedagogické práce uchazeče, která je dokladována v přílohách
z habilitačního řízení a s přihlédnutím k pozitivnímu hodnocení habilitační práce všemi oponenty
splňuje Dr. Ing. Pavel Blecharz kritéria habilitačního řízení platná na Ekonomické fakultě VŠB-TUO,
a proto navrhuje jmenovat uchazeče docentem v oboru Podniková ekonomika a management.
c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Dr. Ing. Pavla Blecharze
Pan Dr. Ing. Pavel Blecharz byl vyzván k prezentaci přednášky zaměřené na téma „Quality Function
Deployment - Rozpracování funkcí kvality“.
Uchazeč přednesl habilitační přednášku, která byla orientovaná na výklad základních principů metody
QFD a na specifikaci možností jejího praktického využití.
Přítomní oponenti doc. Ing. Petr Briš, CSc. a doc. Ing. Milan Hutyra, CSc. seznámili Vědeckou radu
s oponentskými posudky a specifikovali otázky na uchazeče. Doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
seznámil Vědeckou radu se závěry posudku nepřítomného oponenta prof. Ing. Václava Legáta, DrSc.
(ČZU v Praze) včetně dotazů, které jsou v posudku uvedeny. Uchazeč poté reagoval na dotazy
oponentů.
V další rozpravě vystoupili Ing. Pavel Juříček; prof. Ing. Václav Jurečka, CSc. a doc. Ing. Martin
Svoboda, Ph.D. Rozprava byla zaměřena na možnosti využití popisované metody v praxi, na možnosti
uplatnění metody i v ostatních segmentech ekonomiky a na problematiku Paretova optima.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uzavřela veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a hlasování
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. seznámil Vědeckou radu se stanoviskem komise pro hodnocení úrovně
habilitační přednášky:
• pedagogické schopnosti uchazeče - velmi dobré,
• úroveň teoretických znalostí v oboru - velmi dobrá,
• z metodologického hlediska byla přednáška připravena – vynikající,
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•

schopnosti uchazeče jasně stylizovat myšlenky - velmi dobré.

Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová vyzvala Vědeckou radu k tajnému hlasování.
Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho:
s údajem souhlasným
s údajem nesouhlasným
neplatných

31
26
26
23
0
3

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o postoupení návrhu
na jmenování Dr. Ing. Pavla Blecharze docentem v oboru Podniková ekonomika
a management rektorovi VŠB-TU Ostrava.

6. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Pavla Mikuše, Ph.D.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uvítala a představila přítomné oponenty prof. Ing. Emila
Svobodu, CSc (MZLU v Brně) a doc. Mgr. Ing. Milana Droppu, Ph.D. (Katolická univerzita v
Ružomberku). Ve svém vystoupení seznámila Vědeckou radu s komisí pro habilitační řízení Ing. Pavla
Mikuše, Ph.D. a vyzvala doc. Ing. Martina Macháčka, Ph.D. k řízení tohoto bodu jednání (materiál č.
5).
a) Schválení komisí
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro hodnocení úrovně habilitační
přednášky Ing. Pavla Mikuše, Ph.D. ve složení prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. – předseda; doc. Ing.
Vojtěch Spáčil, CSc.; PhDr. et Mgr. Jaromír Radkovský, MBA.
Výsledek hlasování: pro 21, proti 0, zdržel se 3.
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schválila komisi pro sčítání hlasů ve složení prof.
Ing. Jan Široký, CSc.; prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 2.
b) Představení uchazeče a návrh habilitační komise
Předseda habilitační komise prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. přednesl návrh habilitační komise. Ve svém
vystoupení představil habilitanta a charakterizoval jeho pedagogickou, vědecko-výzkumnou,
publikační a tvůrčí činnost. V závěru svého vystoupení seznámil Vědeckou radu s návrhem habilitační
komise, která na základě výsledků tajného hlasování ze dne 2. 10. 2008 navrhuje jmenovat uchazeče
docentem v oboru Podniková ekonomika a management. Habilitační komise konstatovala, že na
základě dosavadní vědecké a pedagogické práce uchazeče, která je dokladována v přílohách
z habilitačního řízení a s přihlédnutím k pozitivnímu hodnocení habilitační práce všemi oponenty
splňuje Ing. Pavel Mikuš, Ph.D. kritéria habilitačního řízení platná na Ekonomické fakultě VŠB-TUO,
a proto navrhuje jmenovat uchazeče docentem v oboru Podniková ekonomika a management.
c) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Ing. Pavla Mikuše, Ph.D.
Pan Ing. Pavel Mikuš, Ph.D. byl vyzván k prezentaci přednášky zaměřené na téma „Interakcia
aspektov zodpovednosti manažera v jeho práci“.
Přítomní oponenti prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. a doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, Ph.D. seznámili
Vědeckou radu s oponentskými posudky. Doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. seznámil Vědeckou radu
se závěry posudku nepřítomného oponenta prof. Ing. Jaroslava Ďaďa, Ph.D. (UMB Banská Bystrica)
včetně dotazů, které jsou v posudku uvedeny. Uchazeč poté reagoval na dotazy uvedené
v posudcích.
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V další rozpravě vystoupili prof. Ing. Petr Šnapka, CSc.; prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.; doc. Ing. Petr
Dvořák, Ph.D.; prof. Dr. Ing Dana Dluhošová.
Diskuze byla zaměřena na:
• souvislosti fenoménu změn s kritériem rovnováhy a stability a s řízením podle cílů,
• problematiku odchylek a kvantifikaci změn,
• nedostatečné využívání poznámkového aparátu v rámci habilitační práce a existenci
tautologických tvrzení v textu,
• kritiku volby názvu práce ve vztahu k jejímu obsahu,
• otázky vytváření profese manažera změn a jeho případné role ve firmě,
• pohled habilitanta na proces řízení změn na vysokoškolském pracovišti.
Uchazeč průběžně reagoval na vznesené dotazy a připomínky.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová uzavřela veřejnou rozpravu.
d) Neveřejná část a tajné hlasování
Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. seznámil Vědeckou radu se stanoviskem komise pro hodnocení
úrovně habilitační přednášky:
• pedagogické schopnosti uchazeče - velmi dobré,
• úroveň teoretických znalostí v oboru - dobrá,
• z metodologického hlediska byla přednáška - nevyhovující,
• schopnosti uchazeče jasně stylizovat myšlenky byly - nevyhovující.
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová vyzvala Vědeckou radu k tajnému hlasování.
Výsledky tajného hlasování
počet členů VR oprávněných hlasovat
počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho:
s údajem souhlasným
s údajem nesouhlasným
neplatných

31
24
24
6
14
4

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava tajným hlasováním rozhodla o zastavení
habilitačního řízení pana Ing. Pavla Mikuše, Ph.D.

7. Různé
7.1 Návrh na schválení nových členů komise pro státní doktorské zkoušky
a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Ekonomie
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila k projednání návrh na schválení nových členů
komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru
Ekonomie (materiál č. 6). Byli navrženi
Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
Ing. Martin Juroška, Ph.D.
Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Ing. Lenka Filipová, Ph.D.

katedra ekonomie, EkF VŠB-TUO,
katedra ekonomie, EkF VŠB-TUO,
katedra regionální a environmentální ekonomiky, EkF VŠB-TUO,
katedra národohospodářská, EkF VŠB-TUO,
katedra národohospodářská, EkF VŠB-TUO.

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje nové členy komise pro státní doktorské
zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Ekonomie.
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7.2 Žádost o rozšíření akreditace studijních oborů Národní hospodářství
a Veřejná ekonomika a správa studijního programu Hospodářská politika
a správa o kombinovanou formu studia
Proděkanka pro kombinované studium doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. v souladu
s Dlouhodobým záměrem rozvoje fakulty a rozvojovými projekty pro rok 2008 předložila žádost
o rozšíření akreditace studijních oborů Národní hospodářství a Veřejná ekonomika a správa studijního
programu Hospodářská politika a správa o kombinovanou formu studia (materiál č. 7).
Ve svém vystoupení konstatovala, že návrh postihuje rozšíření akreditace kombinované formy studia
v bakalářském programu Hospodářská politika a správa (HPS) pro studijní obor Národní hospodářství
s výukou v Ostravě a v navazujícím magisterském programu (HPS) pro studijní obor Veřejná
ekonomika a správa s výukou v Ostravě a v Šumperku.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje žádost o rozšíření akreditace
navržených studijních oborů.

7.3 Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studia oboru Ekonomika
a právo v žurnalistice v rámci studijního programu Hospodářská politika
správa
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila a charakterizovala návrh na navazující magisterské
studium oboru Ekonomika a právo v žurnalistice v rámci studijního programu Hospodářská politika
správa (materiál č. 8). Ve svém vystoupení zdůraznila důvody, které vedly k předložení tohoto návrhu,
cíl studia, profil absolventa a jeho předpokládané uplatnění na trhu práce a personální zabezpečení.
V rámci diskuse k návrhu vystoupili: prof. Ing. Jaromír Gottwald, CSc.; Ing. Boris Navrátil, CSc.; prof.
Dr. Ing. Dana Dluhošová; doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.; prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.; prof. Ing.
Václav Jurečka, CSc.; doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
V rámci diskuse zazněly připomínky a náměty týkající se:
• nevyváženosti předloženého materiálu z pohledu složení předmětů s tím, že chybí některé
předměty např. z oblasti financí, ekonomie trhu práce;
• omezené volitelnosti předmětů v rámci 8 kreditů;
• malého počtu předmětů společného základu HPS;
• názvu oboru (příp. náměty Právo v žurnalistice, Ekonomika řízení médií);
• zařazení předmětu žurnalistika jako předmětu státních závěrečných zkoušek (v rámci
navrhovaného oboru se nevyučuje);
• absence předmětů zaměřených na marketing;
• menšího zastoupení předmětů se cvičeními (např. u předmětu Mediální plánování a výzkum
by bylo vhodné zařadit cvičení);
• potřeby více specifikovat profil absolventa oboru.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava navrhuje dopracovat žádost o akreditaci
navazujícího magisterského oboru Ekonomika a právo v žurnalistice a po zapracování připomínek
znovu předložit ke schválení ve Vědecké radě Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
Výsledek hlasování: pro 22, proti 0, zdržel se 1.
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7.4 Žádost o akreditaci prezenční formy bakalářského studijního oboru
European Business Studies v anglickém jazyce
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila žádost o akreditaci prezenční formy bakalářského
studijního oboru studijního oboru European Business Studies v anglickém jazyce (materiál č. 9).
Ve zdůvodnění návrhu zdůraznila potřebu reagovat na poptávku na ucelený průřezový studijní
program vyučovaný v anglickém jazyce. Rovněž specifikovala skupiny potenciálních zájemců o tento
typ studia a charakterizovala zaměření studijního oboru z hlediska obsahu.
V rámci diskuse k návrhu vystoupili: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.; prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.;
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová; prof. PhDr. František Varadzin, CSc.; prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.;
prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal; prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.; prof. Ing. Jiří Kern, CSc.; doc. Ing.
Lenka Kauerová, CSc.; prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, PhD.
V rámci diskuse zazněly připomínky a náměty týkající se:
• motivace potenciálních studujících při výběru oboru;
• obsahu jednotlivých předmětů s tím, že by měly být více orientovány na problematiku českého
prostředí, bylo navrženo doplnit předměty o České republice;
• problematiky financování ze strany českých a zahraničních studentů;
• jisté nevyrovnanosti v jednotlivých letech a hlediska kreditů;
• zařazení oboru do studijního programu, kde bylo navrženo zařadit obor do studijního
programu Ekonomika a management.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje žádost o akreditaci prezenční formu
bakalářského studijního oboru European Business Studies v anglickém jazyce. Doporučuje změnu
studijního programu na Ekonomika a management.

7.5 Návrh na schválení komise pro habilitační řízení
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová ve smyslu zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), podle § 72 předložila ke schválení
komisi pro habilitační řízení paní Ing. Lenky Fojtíkové, PhD. v oboru Ekonomie (materiál č. 10).
Předseda:
Členové:

prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
prof. Ing. Petr Baláž, PhD.
doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.

EkF VŠB-TU Ostrava
EkF VŠB-TU Ostrava
Obchodná fakulta EU Bratislava
Fakulta mezinárodních vztahů,
VŠE Praha
OPF v Karviná, SU Opava

doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.
Výsledky tajného hlasování
- počet členů VR oprávněných hlasovat
- počet členů přítomných a oprávněných hlasovat
- počet odevzdaných hlasovacích lístků
z toho s údajem
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
prof. Ing. Petr Baláž, PhD.
doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.

31
24
24

souhlasným
21
23
22
22
21

nesouhlasným
2
0
0
0
2

neplatným
1
1
1
1
1

Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje navrženou habilitační komisi.
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7.6 Návrh na zřízení Rad studijních programů
Děkanka prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová předložila ke schválení návrh na zřízení Rad studijních
programů (materiál č. 11).
Ve zdůvodnění:
• vymezila postavení Rad studijních programů, které vyplývají ze studijního a zkušebního řádu
pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech VŠB-TUO;
• stanovila funkční období těchto rad do 30. 4. 2012;
• uvedla, že rady budou po schválení Vědeckou radou Ekonomické fakulty VŠB-TUO
jmenovány pro bakalářské a magisterské studijní programy, přičemž je navrhované složené
totožné.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava schvaluje předložený materiál.

7.7 Zastavení habilitačních řízení
Proděkan pro zahraniční vztahy, rozvoj a legislativu doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. informoval
o zastavení habilitačních řízení doc. Ing. Rastislava Kotuliče, Ph.D (Fakulta managementu, Prešovská
univerzita) a JUDr. Milana Kindla, CSc. (Fakulta právnická, Západočeská univerzita
v Plzni) na vlastní žádost.
Usnesení:
Vědecká rada Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava bere na vědomí.

Schválila:

Zpracovali:

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka

Ing. Renáta Wolfová
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
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