
   doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
 děkan 
   dean 

    

Studentská 787/13          370 05 České Budějovice, Česká republika          T/+420 387 772 800             E/gmikesova@ef.jcu.cz 

 
 

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty Per Rollam  
dne 4. dubna 2014 

 
 

V termínu od 27. března 2014 do 4. dubna 2014 proběhlo hlasování PER ROLLAM Vědecké 
rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  
 
 
 
Hlasování se týkalo:  
 

1. Prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího magisterského programu Ekonomika a 

management, studijního oboru Obchodní podnikání, ve formě prezenční a kombinované.  

2. Rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Ekonomika a management, 

studijního oboru Obchodní podnikání o variantu tohoto studijního oboru vyučovanou v 

anglickém jazyce, ve formě prezenční. 

3. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. na EF JU v oboru Ekonomika 

a management a na složení habilitační komise. 

4. Návrhy na doplnění předsedů, zkoušejících a externích spolupracovníků komisí státních 

závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských programů. 

5. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby DP – DSP „Řízení a ekonomika podniku“. 

 
 
 
Průběh hlasování: 
 

1. Prodloužení doby platnosti akreditace navazujícího magisterského programu Ekonomika a 

management, studijního oboru Obchodní podnikání, ve formě prezenční a kombinované. 

Souhlasí 17 členů Vědecké rady, 7 členů nehlasovalo. 

2. Rozšíření akreditace navazujícího magisterského programu Ekonomika a management, 

studijního oboru Obchodní podnikání o variantu tohoto studijního oboru vyučovanou v 

anglickém jazyce, ve formě prezenční. 

Souhlasí 16 členů Vědecké rady, 1 člen se zdržel hlasování, 7 členů nehlasovalo. 
3. Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Kamila Píchy, Ph.D. na EF JU v oboru Ekonomika 

a management a na složení habilitační komise. 

Souhlasí 17 členů Vědecké rady, 7 členů nehlasovalo. 
4. Návrhy na doplnění předsedů, zkoušejících a externích spolupracovníků komisí státních 

závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských programů. 

Souhlasí 17 členů Vědecké rady, 7 členů nehlasovalo. 

5. Návrh členů komisí pro SDZ a obhajoby DP – DSP „Řízení a ekonomika podniku“. 

Souhlasí 17 členů Vědecké rady, 7 členů nehlasovalo. 
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Členové Vědecké rady se vyjádřili písemně dopisem nebo zasláním odpovědi na 
emailovou adresu gmikesova@ef.jcu.cz do 4. dubna 2014. 
 

 

 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 
děkan Ekonomické fakulty 

mailto:gmikesova@ef.jcu.cz

