ZÁPIS Z 26.ZASEDÁNÍ SENÁTU FNH KONANÉHO DNE 21.10.1999
Přítomni: kol.Hadrabová, Sirůček, Kindlová, Mates, Žižková, Němcová, Grund, Tůmová
Omluveni: kol.Dufek, Váňa
Program:
1) Kontrola usnesení z 25.zasedání AS FNH
2) Informace z kolegií děkana FNH a zasedání AS VŠE
3) Příprava doplňovacích voleb do AS FNH
4) Různé

•

ad 1) Kontrola usnesení z 25.zasedání AS FNH konaného dne 16.9.1999

- byla provedena kontrola jednotlivých bodů usnesení z 16.9.1999 a bylo konstatováno splnění všech úkolů
- AS FNH zabezpečil vyhlášení doplňovacích voleb ke dni 21.9.1999
- kol.Žižková se za AS FNH zúčastnila imatrikulací
•

ad 2) Informace z kolegia děkana FNH (konaného dne 12.10. 1999) a zasedání AS VŠE (konaného
dne 20.9.1999)

- kol.Hadrabová informovala o hlavních bodech jednání kolegia děkana FNH a na základě zápisu i ze zasedání
AS VŠE
- AS FNH se seznámil s navrhovanými změnami přijímacího řízení v roce 2000 a nemá zásadních námitek k
návrhům děkana Straky
- AS FNH deleguje do komise posuzující projekt budovy "Rajská" děkana Straku
- AS FNH obdržel podklady kandidátů na rektora VŠE od doc.Durčákové a doc.Novákové
•

ad 3) Zabezpečení doplňovacích voleb do AS FNH

- AS FNH organizačně i materiálně zabezpečil konání doplňovacích voleb do studenské části AS FNH
- doplňovací volby proběhnou ve vyhlášených termínech na místnosti 34 NB vždy od 9 do 18 hodin
- AS FNH zvolil volební komisi ve složení kol.Hadrabová, Dufek, Dvořák, Němcová, Grund a Tůmová
poměrem hlasů 8:0:0
•

ad 4) Různé

- AS FNH se zabýval podněty a kritickými výhradami ohledně způsobu zápisů a registrací (zapisování po
začátku semestru apod.), tvorbě rozvrhů aj. ze stran učitelů, studentští zástupci vznesli připomínku k chování
aparátu školy vůči studentům

- kol.Mates kritizoval praktiky prodeje skript v budově JM, AS FNH pověřuje kol.Grunda vystoupit v této věci
na AS VŠE
- kol.Sirůček informoval o zřízení internetové strany AS FNH a poděkoval kol.Nesetovi za hlavní podíl na její
přípravě a další aktualizaci
Příští zasedání AS FNH se uskuteční ve čtvrtek 18.11.1999 v 15 hodin (místnost bude upřesněna)
Zapsal: Sirůček

