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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 9 

 
Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 397 

Fax: -  

E-mail: jana.petru@vsb.cz 

Ověřil doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Funkce předseda AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 323 495 

Fax: - 

E-mail: karel.frydrysek@vsb.cz 

Místo jednání hlasováno per rollam 

Datum jednání 18. – 25.1. 2016 

 

 

Hlasovalo: 12 členů akademické komory AS FS, 

5 členů studentské komory. 

 

Hlasování per rollam členů akademického senátu zahájil a řídil předseda AS FS 

doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.  

Program hlasování per rollam: 

1) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 

magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství" na Fakultu 

strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2016/2017 
 

Ad 1  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

v 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 ke studiu 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017. Návrh byl rozeslán emailem 

v korekčním režimu. 

V seznamu oborů a specializací uvedených v dokumentu schváleném dne 15.12.2015 

členy AS FS byla provedena změna ve výčtu oborů. Specializace „Technologický 
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management“ je nahrazen za nově akreditovaný obor „Průmyslové inženýrství“. Maximální 

počty přijatých studentů byly ponechány beze změny. 

Důvodem změny dokumentu je skutečnost, že rozhodnutí o akreditaci oboru 

„Průmyslové inženýrství“ vydalo MŠMT dne 21.12.2015, dopis s tímto rozhodnutím odeslalo 

5.1.2016 a na VŠB-TUO bylo doručeno dne 8.1.2016. Nebylo možno tedy obor „Průmyslové 

inženýrství“ předložit na schválení jednání AS FS, které se konalo dne 15.12.2015. 

FS má zájem otevřít přijímací řízení na tento nově akreditovaný obor od 

akademického roku 2016/2017, a to i vzhledem k platnosti akreditace do 31.12.2019. 

O schválení Pravidel pro přijímací řízení a podmínek pro přijetí ke studiu 

v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu 

strojní VŠB – TU Ostrava pro akademický rok 2016/2017 bylo hlasováno per rollam s tímto 

výsledkem: 

 Pro hlasovalo  17 

 Proti  0 

 Zdrželi se  0 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím 

magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB – TU 

Ostrava pro akademický rok 2016/2017 byla přijata jednomyslně 


