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ZÁ JEDNÁNÍ č. 8

Pracoviště mický senát Fakulty strojní VŠB

Petrů, Ph.D.

Spojení

Ověřil Karel Frydrýšek, Ph.D.

předseda AS FS

Spojení 597 323 495

Místo jednání VŠB Poruba, místnost

Datum jednání 15. 2015

Přítomno:

vnější 
pro personální r

Robert Čep, Ph.D.

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS rýšek, Ph.D.
Program jednání byl členy senátu schválen v níže uvedeném znění. Hlasování se v době 
hlasování o programu účastnilo 21 členů senátu.

Program:

Volby děkana FS VŠB UO pro funkční období 2016 2020

Přestávka

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB TUO  na období 2016
2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB TUO na období 2016
202
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Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB
akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 
VŠB UO pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB
akademický rok 2016/2017

přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke anglickém 
bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na

strojní VŠB akademický rok 2016/2017

přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB UO pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém 
azyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní 

inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB UO pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém 
doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB – va pro akademický rok 2016/2017

“Mechanical Engineering” at the Faculty of Mechanical Engineering of VŠB

Různé

Ad 1 Volby děkana FS VŠB TUO pro funkční období 2016 2020

Předseda AS FS požádal volební komisi řízení voleb kandidáta na děkana FS.

Předseda volební komise Zdeněk Folta, Ph.D. přednesl informace o plnění 
časového plánu voleb kandidáta na děkana FS pro funkční období 2016 – 2020 a seznámil 
členy AS FS se způsobem hlasování a vyhlášením výsledků voleb.

Hlasování proběhlo tajným hlasování za dozoru volební komise ve složení:

� doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – předseda volební komise
� doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.;
� Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.;
� . Tomáš Neumann;
� Ing. Šárka Malotová.

Volby probíhaly ze dvou navržených kandidátů na funkci děkana FS seřazených 
v dním pořadí Ivo Hlavatý, Ph.D., Dagmar Juchelková, Ph.D.
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Výsledek 1. kola hlasování:

Počet vydaných hlasovacích lístků: 22

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22

Počet platných hlasovacích lístků: 22

Počet platných hlasovacích lístků pro kandidáta Hlavatého, Ph.D. 21

Počet platných hlasovacích lístků pro kandidátku

1. kole volby byl na funkci děkana FS zvolen kandidát doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Volební komise po sečtení hlasů seznámila členy AS FS s výsledky hlasování. Protokol 
o průběhu hlasování předal předseda volební komise doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. předsedovi 
AS FS VŠB TUO doc. Ing. Karlu Frydrýškovi, Ph.D. Dokumenty jsou přílohou zápisu 
(Příloha č. průběhu hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana FS VŠB
Technické univerzity Ostrava pro funkční období 2016 2020, Příloha č. 2 Návrh na jmenování 
děkana Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava pro čtyřleté funkční období 2016 2020

2 Přestá

Předseda doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. během přestávky předal osobně výsledky 
hlasování kandidátům a panu rektorovi prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc. navíc také dopisem. Oba 
kandidáti také přišli na jednání AS. Nově zvolený kandidát na děkana p. děka
Hlavatý, Ph.D. poděkoval členům senátu za projevenou důvěru. Prof.
Juchelková, Ph.D. popřála hodně úspěchu v dalším působení zejména v oblasti mezinárodní 
spolupráce. Oba kandidáti pak odešli a dalšího jednání AS FS se nezúčastn

3 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB
období 2016 2020

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, 
vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní na období 2016 – 2020. Návrh představila 
členům senátu proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, CSc. 
Členové VR FS VŠB TUO projednali dne 24.11.2015 návrh včetně aktualizace dlouhodobého 
záměru pro rok 2016.

� oc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – podala dotaz na sdělení studijních oborů, ve
kterých Fakulta strojní vyniká.

� oc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – k bodu 4.4 Příprava kurzu 

celoživotního vzdělávání. textu dokumentu Dlouhodobého záměru vzdělávací, 
výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní na období 2016 –
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uvedeno: „přípravu kurzů celoživotního vzdělávání s vazbou na akreditované studijní 
programy, resp. obory, umožňující zájemcům s profesní praxí přijetí do 
akreditovaných studijních programů podle §60 zákona o vysokých školách“. řičemž 
podle uvedeného paragrafu 60 účastníci uvedeného kurzu nejsou studenty.

� ng. Sylva Drábková, Ph.D. – zodpověděla, že po konzultaci s legislativní komisí 
AS FS bude uvedený paragraf upraven.

4 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové 
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB
období 2016

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, byl 
akademickému senátu předložen návrh Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, 
vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní na období 2016 –
2016. Návrh představila členům senátu proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy

Sylva Drábková, CSc.

Člen legislativní komise doc. Zdeněk Folta, Ph.D. uvedl, že návrh byl předložen 
legislativní komisi AS FS, která jej projednala a doporučuje po zahrnutí připomínek 

typografických chyb návrh ke schválení.

O schválení Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti Fakulty strojní na období 2016 – 2020 včetně 16 po 

zapracování připomínek bylo hlasováno s tímto výsledkem:

21

0

Zdrželi se 0

Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty 
strojní na období 2016 – 2020 včetně při jednomyslně. 
Jednání se účastnilo 21 členů senátu.

Následně proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy doc. Ing. Sylva Drábková, CSc. 
představila členům senátu žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu 

„Energetika“, oboru „Energetika 21. století na výuku v jazyce anglickém. Obor je 
vyučován pouze v kombinované formě studia. Žádost o akreditaci studijního programu / 
oboru předkládá rektor vysoké školy formou dopisu, v němž se zaručí, že jsou splněny 
stanovené požadavky. Návrh na rozšíření akreditace byl schválen členy VR FS VŠB
dne 24.11.2015. Senátoři byli s informací seznámeni a senát projednal sdělenou záležitost.

� oc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – dotázal se na schopnost pracovišť fakulty zajistit 
prezentovanou výuku v angličtině.

� oc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D. – zodpověděla, že vedoucí pracovišť, garanti oborů 
jednotlivých předmětů společného studijního základu byli osloveni a garantovali 
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zajištění výuky v anglickém jazyce. Odborné předměty oboru zajišťuje Katedra 
ergetiky, která návrh na rozšíření akreditace předložila.

Následně byla projednána změna programu jednání senátu:

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém 
doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na Faku
strojní VŠB – va pro akademický rok 2016/2017

“Mechanical Engineering” at the Faculty of Mechanical Engineering of VŠB

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB
akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní 
VŠB UO pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském 
studijním programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní VŠB
akademický rok 2016/2017

přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke anglickém 
bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na

strojní VŠB cký rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 
strojní VŠB UO pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém 
jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní 
inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB UO pro akademický rok 2016/2017

Různé

Změna programu jednání AS FS VŠB byla schválena všemi hlasy přítomných 
senátorů (21 účastníků).

5 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve 
čtyřletém doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na 
Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB –
Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan 
personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště Robert Čep, Ph.D.
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Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 
diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v
čtyřletém doktorském studijním programu  P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní 
VŠB – o akademický rok 2016 7 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno 

tímto výsledkem:

20

0

Zdrželi se 0

pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním 
P2346 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický 

17 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 21 členů senátu.

6 The Rules for the Admission Procedure and Conditions for 

Programme P2346 “Mechanical Engineering” at the Facul
Engineering of VŠB

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil 

P2346 “Mechanical Engineering” at the Faculty of Mechanical Engineering of VŠB
. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan 

pro personální rozvoj, doktorské studium a externí pracoviště Robert Čep, Ph.D.

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po 
diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.

� . Ing. Jiří Hrubý, CSc. – zvedl diskuzi, zda by bylo možno českém 
a anglickém jazyce do jednoho dokumentu.

� Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – uvedl, že spojení není vhodné, protože se nejedná 
o obsahově zcela shodné dokumenty.

O schválení

P2346 “Mechanical Engineering” at the Faculty of Mechanical Engineering of VŠB
po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 

výsledkem:

20

0

Zdrželi se 0
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“Mechanical Engineering” at the Faculty of Mechanical Engineering of VŠB
byl přijat jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 21 členů 

senátu.

7 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 
bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní 

VŠB TUO pro akademický rok 2016/2017

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB –
Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan 

bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada,

� Landryová, Ph.D. – podala dotaz na počty studentů přijatých 
v 1. 2. řijímacích řízení.

� Ing. Zdeněk Duffek – dotázal se na výsledky 3. kola přijímacího řízení. Požádal 
o přehled výsledků studia na střední škole u studentů přijatých ve 3. kole přijímacího 
řízení.

� rof. Ing. Radek Čada, – odpověděl, že 3. kole přijímacího řízení byli přijati 
uchazeči s různým prospěchem, někteří i s tituly, někteří z gymnázií, někteří se zřejmě 

jinou vysokou školu. Podmínky přijímacího řízení jsou shodné 
všechna kola přijímacího řízení, 3. kolo se odlišuje tím, že je určeno pouze 
uchazeče, kteří splňují podmínku přijetí bez přijímací zkoušky. Přijímací zkouška 

3. nekoná. Seznam studentů přijatých ve 3. kole přijímacího 
řízení na jejich výsledky na střední škole informačního systému 
Edison a následně zašle všem senátorům.

� Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – rozvedl diskuzi o nevhodném načasování 3. kola 
přijímacích řízení. Přijatí studenti mají zpoždění v započetí výuky minimálně 2 týdny.

� Prof. Ing. Radek Čada, – odpověděl, že navržený harmonogram 3.
přijímacího řízení reaguje na celostátní termín konání podzimního termínu maturit a 

celostátní termín, do kterého absolventi SŠ musí nejpozději obdržet maturitní 
vysvědčení.

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly 
po diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.

schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB –

Ostrava pro akademický rok 2016 7 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 
výsledkem:
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19

0

Zdrželi se 1

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
„Strojírenství“ na Fakultu strojní VŠB TU Ostrava pro akademický rok 

byla přijata většinou hlasů. Hlasování bylo přítomno 21 senátorů.

8 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na 

Fakultu strojní VŠB TUO pro akademický rok 2016/2017

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ Fakultu strojní 
VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh podrobně uvedl a okomentoval 
proděkan pro bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada,

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly 
po diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.

schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
bakalářském studijním programu B3712 „Technologie letecké dopravy“ na

strojní VŠB – Ostrava pro akademický rok 2016 7 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem:

20

0

Zdrželi se 0

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
B3712 „Technologie letecké dopravy“ na Fakultu strojní VŠB –

akademický rok 2016/2017 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 
21 senátorů.

9 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke
bakalářském studijním programu B3907 „Energetika“ na Fakultu strojní 

VŠB TUO pro akademický rok 2016/2017

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
v bakalářském studijním programu B3907 „Energetika“ Fakultu strojní VŠB –
pro akademický rok 2016/2017. Návrh podrobně uvedl a okomentoval proděkan 

bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada,
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� Doc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – taktéž vyjádřila obavy o začátek studia ke konci 
záři v již započatém semestru.

� Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – požádal předkladatele o zasílání dokumentu 
změnovém režimu.

� Ing. Zdeněk Duffek – položil dotaz na připravenost pracovišť zvýšený počet 
studentů, myšleno v rámci všech oborů. Požádal proděkana prof. Čadu o upozornění 
na tuto skutečnost na poradě vedoucích pracovišť.

� Prof. Ing. Radek Čada, – záměrně byly vytvořeny malé skupiny studentů, které j
možné rozšířit.

� Prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc. – katedra 345 předešla problému vytvořením prázdné 

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly 
po diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 
bakalářském studijním programu B3907 „Energetika“ Fakultu strojní VŠB

Ostrava pro akademický rok 2016 7 po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto 
výsledkem:

20

0

Zdrželi se 0

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním 
B3907 „Energetika“ Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 
byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 21 senátorů.

10 přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke
anglickém jazyce v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ 

Fakultu strojní VŠB akademický rok 2016/2017

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí 
v anglickém jazyce v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ 
strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh podrobně uvedl 

okomentoval proděkan pro bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada,

� Doc. Ing. Lenka Landryová, Ph.D. – certifikát prokazující znalost 
anglického jazyka 1.3 .

� rydrýšek, Ph.D. – dotázal se na překlad pravidel přijímacího řízení 
do anglického .
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� Prof. Ing. Radek Čada, – uvedl, že překlad bude děkanátem FS zadán na Katedru 
jazyků VŠB .

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly 
po diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí 
anglickém jazyce v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ 

strojní VŠB – ý rok 2016 7 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem:

20

0

Zdrželi se 0

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí anglickém jazyce 
v bakalářském studijním programu B2341 „Strojírenství“ Fakultu strojní VŠB
pro akademický rok 2016/2017 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 
21 senátorů.

11 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

na Fakultu strojní VŠB TUO pro akademický rok 2016/2017

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 
strojní VŠB TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh podrobně uvedl 

okomentoval proděkan pro bakalářské a magisterské studium prof. Ing. Radek Čada,

� andryová, Ph.D. – dotázala se na připomínky z právního oddělení.

� Prof. Ing. Radek Čada, – okomentoval změny provedené v
doporučení právníka školy.

� Doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. – rozvedena diskuze na změnu omezujících nejvyšší
počtů přijatých studentů na jednotlivé obory a specializace. U všech specializací bylo 
dohodnuto přidat označení „*“, což označuje pouze orientační maximální počty 
studentů.

� Prof. Ing. Radek Čada, – uvedl, že nastavení nejvyšších počtů přijatých uchazečů 
ednotlivé v navazujícím magisterském studijním programu bylo navrženo 

akademický rok 2017/2018 budou tyto počty projednány 
zasedáních jednotlivých Rad studijních programů.

Členové legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly 
po diskuzi na jednání senátu zahrnuty do návrhu.
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schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí 
navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 

strojní VŠB trava pro akademický rok 2016 7 po zahrnutí připomínek bylo 
hlasováno s tímto výsledkem:

20

0

Zdrželi se 0

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 
magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ Fakultu strojní VŠB –
Ostrava pro akademický rok 2016/2017 byla přijata jednomyslně. Hlasování bylo přítomno 
20 senátorů.

12 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí 
anglickém jazyce navazujícím magisterském studijním programu N2301 

„Strojní inženýrství“ Fakultu strojní VŠB TUO pro akademický rok 

Podle paragrafu 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1988 Sb., o vysokých školách, 
děkan FS předložil návrh pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí 
v anglickém jazyce v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní 
inženýrství“ Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh 
podrobně uvedl a okomentoval proděkan pro bakalářské a magisterské st
Radek Čada,

diskuzi byly řešeny obdobné připomínky, jakožto u předchozího bodu. Členové 
legislativní a pedagogické komise podali své připomínky, které byly po diskuzi na jednání 
senátu zahrnuty do návrhu.

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí 
anglickém jazyce navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní 

inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický 7

po zahrnutí připomínek bylo hlasováno s tímto výsl

20

0

Zdrželi se 0

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí anglickém jazyce 
v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ 
strojní VŠB – ý rok 2016/2017 byla přijata jednomyslně.
Hlasování bylo přítomno 20 senátorů.

13 Různé

� – dotázal se na minimální počet studentů vyučovaných 
skupině. Bylo zodpovězeno, že pravidla přesně nastavena nejsou.

� rýšek, Ph.D. – popřál všem příjemné svátky a hodně úspěchů 
v novém roce.








