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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

14. 11. 2019 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 7/2019 

 

Přítomni:                                    12 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů): Strnad, Hrubý   

 

Hosté (bez titulů): Škodová Parmová, Klufová, Pícha, Medve   

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel – Martina Novotná 

 

pro 12,  proti 0,  zdržel se 0   

 

 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – Ludmila Černá, Petr Řehoř 

 

 

pro 12,  proti 0,  zdržel se 0   

 

 

 

 

Hlasování o programu  

Program: 

1. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2020/2021  

2. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2020/2021   

3. Různé 

Změna – u bodu 2. došlo pouze ke zpřesnění názvu opatření. 

V zaslaném programu bylo uvedeno: Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a 

magisterských studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce pro AR 

2020/2021 (správný název je v cizím jazyce) . 

 

pro 12,  proti 0,  zdržel se 0   

 

Celý program  

 

pro 12,  proti 0,  zdržel se 0   
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Bod 1 – Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2020/2021  

Opatření představila proděkanka pro pedagogickou činnost. Po krátké diskusi bylo AS 

doporučeno pouze provést drobné formální úpravy a sjednotit citace literatury. 

Usnesení AS EF: 

  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

předložené opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2020/2021 s výsledkem hlasování: 

 

Výsledek hlasování  

pro 12,  proti 0,  zdržel se 0   

 

 

Usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO. 

 

 

Bod 2 – Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2020/2021  

Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and 

Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2020/2021. 

  

Usnesení AS EF: 

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

předložené opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v anglickém jazyce pro AR 2020/2021 s výsledkem hlasování: 

  

Výsledek hlasování  

pro 12,  proti 0,  zdržel se 0   

 

Usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO. 

 

 

Bod 3 – Různé  
 

Hromadný email: 

Studenti AS navrhli, jaké události respektive termíny by měl student obdržet v rámci 

hromadných emailů: 

- Termíny pro vypisování a odevzdávání závěrečných prací (DP a BP) 

- Termíny týkající se státnic 

- Zápisový lístek k vyplnění 
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Návštěvy středních škol 

P. Hric položil dotaz p. proděkance Klufové týkající se náboru na středních školách. P. 

proděkanka sdělila, že do středních škol vyjíždí p. Vrchota spolu se 2 studenty. 

 

Uplatnitelnost certifikátu z jazyků 

Studenti upozornili na skutečnost, že jazykové certifikáty jsou obtížně uplatnitelné v praxi. 

Bylo konstatováno, že tento certifikát slouží pro studijní účely a zároveň bylo doporučeno se 

s dotazem obrátit na vedoucího katedry jazyků. 

 

 

Zapsala: M. Novotná 

 

Ověřili:  

 

L. Černá 

P. Řehoř 


