Akademický senát FAPPZ
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha‐Suchdol
Tel.: +420 224 382 755
e‐mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz

Č.j.: 3/2019

V Praze, dne 20. 11. 2019

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 20. 11. 2019
Přítomni: viz prezenční listina, v 10:45 opustila jednání sen. Chmelíková
Omluveni: sen. Sus, Lanková, Drábek, Koudela, Matula
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: Dr. Skalický, prof. Kalous
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)

Projednání a schvalování materiálů k příjímacímu řízení na FAPPZ pro ak. rok 2020/2021
Projednávání materiálů k Záměrům akreditací programů FAPPZ
Projednání a schvalování základních dokumentů FAPPZ a AS FAPPZ
Výsledky hlasování per rollam ‐ 30. 10. 2019 a 6. 11. 2019
Různé

ad 1)
Proděkan Skalický seznámil senátory s předkládanými materiály. Poděkoval za zaslané
připomínky. Již byly nebo budou do dokumentů zapracovány. Senát navrhuje přidat do
dokumentu přijímací řízení také pro program QUALIM a stanovit kvótu pro přijetí
maximálního počtu 80 studentů, tato změna bude do materiálu zapracována.
Hlasování o schválení návrhu Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářského studia pro
akademický rok 2020/2021 na FAPPZ
pro: 15
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh dokumentu byl přijat.
Hlasování o schválení návrhu Vyhlášení přijímacího řízení do magisterského studia pro
akademický rok 2020/2021 na FAPPZ
pro: 15
proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh dokumentu byl přijat.
ad 2) Proděkan Kalous seznámil senátory s dokumentem. Vysvětlil systém akreditací a
shromažďování formulářů nutných k akreditaci studijních programů.
Sen. Česká a Zita upozornili na formální nesrovnalosti v dokumentech, upozornili na chybné
zařazení předmětů do semestrů, prof. Kalous: je průběžně řešeno, poděkoval za připomínky,
upozornil na to, že bude muset být řešena míra kompetence, tzn. za co je zodpovědný garant
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programu či předmětu, za co vedoucí katedry atd. Prof. Kalous požádal senátory, aby
konkrétní připomínky byly zaslány jemu a Ing. Kupčíkové.
ad 3) Do dokumentů: Disciplinární řád FAPPZ, Jednací řád AS FAPPZ, Volební řád AS
FAPPZ, Statut FAPPZ, byly zapracovány formální připomínky, které zaslal doc. Vít.
Konkrétní změny v dokumentech vysvětlil sen. Borůvka.
Hlasování o schválení Disciplinárního řádu FAPPZ
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Dokument byl přijat.
Hlasování o schválení Jednacího řádu AS FAPPZ
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Dokument byl přijat.
Hlasování o schválení Volebního řádu AS FAPPZ
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Dokument byl přijat.
Hlasování o schválení Statutu FAPPZ
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Dokument byl přijat.
ad 4) Hlasováním per rollam 30. 10. 2019 - AS FAPPZ schvaluje předložené záměry
studijních programů FAPPZ – Krajinářská architektura v české i anglické verzi a návrh
harmonogramu doplňujících voleb do studentské části AS FAPPZ.
Hlasováním per rollam 6.11.2019 - AS FAPPZ schvaluje návrh harmonogramu doplňujících
voleb do studentské části AS FAPPZ.
ad 5) Sen. Hnilička seznámil senátory s průběhem přípravy doplňujících voleb do studentské
části AS FAPPZ.
Zapsala sen. Vlková
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