Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
IČO: 60076658 DIČ: CZ60076658
 387 774 601 fax: 387 774 634 e-mail: sekretar@vurh.jcu.cz

Zápis č.14 ze zasedání Akademického senátu Fakulty rybářství a
ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
dne 23.6. 2011
Přítomni (bez titulů): Dvořák, Randák, Vácha, Gela, Velíšek, Zajíc, Másílko, Zrostlík,
Omluveni: (bez titulů):

Hartvich, Kouřil, Bláha, Kouba,

Hosté: (bez titulů)

Linhart

Zapsal: (bez titulů):

Dvořák

Program čtrnáctého zasedání AS FROV:
1. Zahájení.
2. Projednání návrhu na rozhodnutí děkana č. 8/2011 Průběh státní závěrečné zkoušky
(SZZ) bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
3. Projednání návrhu na rozhodnutí děkana č. 9/2011 Organizační řád Fakulty rybářství
a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
4. Projednání návrhu na akreditaci bakalářského programu Ekologie a ochrana prostředí
5. Různé.
Předseda senátu FROV JU přivítal senátory a hosty zasedání a zahájil čtrnácté zasedání
senátu.
Dále seznámil přítomné s programem zasedání a nechal hlasovat o programu. Všichni
přítomní senátoři souhlasili s navrţeným programem, nikdo se nezdrţel a nikdo nebyl proti.
Skrutátory pro toto jednání byli zvoleni:
ze strany studentů – Másílko,
ze strany akademických pracovníků – Randák.
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Druhým bodem programu bylo projednání návrhu na rozhodnutí děkana č. 8/2011 Průběh
státní závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářských a navazujících magisterských studijních
programů.
Senátoři neměli k návrhu námitky, a proto dal předseda senátu hlasovat o schválení návrhu.
Výsledky hlasování:

Hlasování: PRO 7 , PROTI 0 , ZDRŢEL SE 0
Připomínky: bez připomínek
AS FROV JU projednal a schválil návrh na rozhodnutí děkana č. 8/2011 Průběh státní
závěrečné zkoušky (SZZ) bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,
plným počtem hlasů, nikdo se nezdrţel, nikdo nebyl proti.
Třetím bodem programu bylo projednání návrhu na rozhodnutí děkana č. 9/2011
Organizační řád Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. Děkan FROV JU zodpověděl dotazy a představil prognózu připojení Školy
komplexních systémů a garanci jejich studia. Byla navrţena změna struktury VOR centra na
VOR CENAKVA
Senátoři neměli k návrhu změny struktury další váţné připomínky, a proto předseda dal hlasovat
o přijetí návrhu.
Výsledky hlasování:

Hlasování: PRO 7 , PROTI 0 , ZDRŢEL SE 0
Připomínky: bez připomínek
AS FROV JU projednal a schválil návrh na rozhodnutí děkana č. 9/2011 Organizační řád
Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích plným počtem
hlasů, nikdo se nezdrţel, nikdo nebyl proti.
Čtvrtým bodem jednání bylo posoudit návrh na akreditaci nového bakalářského programu
Ekologie a ochrana prostředí. Senátoři měli k návrhu akreditace doplňující otázky zejména
personální struktury a výuky některých vyučujících angaţovaných ve více institucích (Vodní
reţim krajiny, Ekologie mokřadů, apod.). V průběhu jednání se dostavil další člen senátu a
účastnil se diskuse a dalšího jednání.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
IČO: 60076658 DIČ: CZ60076658
 387 774 601 fax: 387 774 634 e-mail: sekretar@vurh.jcu.cz

AS FROV JU projednal návrh na akreditaci nového bakalářského oboru Ekologie a ochrana
prostředí, poţádal o doplnění chybějících částí akreditační ţádosti a po předloţení kompletní
ţádosti provede hlasování o jejím schválení.
Pátý bod jednání – různé
Ţádost Kláry Kovaříkové o zařazení její emailové adresy do hromadné adresy senátu FROV
JU, aby měla vţdy program a poklady pro děkanát FROV JU.
Výsledky hlasování:

Hlasování: PRO 8

, PROTI 0 , ZDRŢEL SE 0

Připomínky: bez připomínek
AS FROV JU projednal a schválil ţádost Klára Kovaříkové o zařazení její emailové adresy do
rozesílání mailů senátorům AS FROV JU.

Zapsal a ověřil:
……………………………………………
(bez titulů) předseda AS FROV JU Petr Dvořák

