ZÁPIS ZE SETKÁNÍ AKADEMICKÉ OBCE FAKULTY TROPICKÉHO
ZEMĚDĚLSTVÍ (AO FTZ)
DNE 14. 2. 2014
Program:
1) Projev děkana FTZ
2) Projev předsedy akademického senátu FTZ
3) Různé
4) Diskuze
1) Projev děkana FTZ
Děkan FTZ doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. vystoupil před AO FTZ a zhodnotil uplynulý
kalendářní rok:
• Institut tropů a subtropů byl od 1. 1. 2013 přetransformován na Fakultu tropického
zemědělství (FTZ)
• Proběhly volby do nově vzniklého Akademického senátu (AS) FTZ a dovolba
zástupců z FTZ do AS České zemědělské univerzity (ČZU)
• Následovala volba děkana FTZ
• Schvalování dokumentů jako je Statut fakulty, Jednací řád vědecké rady a
akademického senátu FTZ, a jiné
• Nově byly akreditovány všechny studijní programy
• FTZ získala oprávnění na habilitační a profesorské řízení
• Magisterské státnice byly rozděleny do dvou částí – nejprve studenti skládají státní
zkoušky z daných předmětů a přibližně za týden probíhá obhajoba diplomové práce
• FTZ získala certifikát FairTrade fakulty
• Děkan ocenil zdvojnásobení počtu vědeckých výstupů členů AO.
Dále děkan FTZ představil nebližší plány do budoucna:
• Během roku 2014 se bude přecházet na nový informační systém, který sjednotí
několik současných elektronických aplikací
• V září 2014 bude naše fakulta hostit prestižní německou konferenci TropenTag 2014
• Poplatky za studium v angličtině na nový školní rok 2014/2015 jsou stanoveny na
5000,2) Projev předsedy akademického senátu FTZ
Předseda AS FTZ Ing. Radim Kotrba, Ph.D. seznámil přítomné s tím, co AS FTZ za uplynulý
rok vykonal. Všechny aktuální informace ze senátu, včetně zápisů z jednání AS FTZ je možné
nalézt na úřední desce (http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=800) nebo na stránkách senátu
(http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=6032&i=14767).

3) Různé

• Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. přednesl krátkou prezentaci o chystané konferenci
TropenTag 2014, vyzval studenty k účasti na této konferenci a požádal o pomoc
v organizačním týmu
• Ing. Jana Mazancová, Ph.D. vyzvala studenty k zapojení do tvorby propagačního
videa/klipu o FTZ
• Ing. Radim Kotrba, Ph.D. informoval o záměru pořádat pravidelné
schůzky/semináře/meeting pro studenty a přátele FTZ zaměřené na různá zajímavá
vědecká témata a apeloval, aby organizátoři návštěv zahraničních vědeckých kapacit
je vyzvali k přednesu přehledných přednášek.
4) Diskuze
V rámci diskuze se řešila otázka poplatků za studium v angličtině: Proč se poplatky stále
zvyšují? Jak se tyto peníze utrácí?
• Je to převážně ekonomický důvod, dále je také třeba srovnat poplatky na podobnou
úroveň ostatních fakult
• Peníze se využívají na zvyšování kvality výuky, pořízení pomůcek do učeben,
vybavení laboratoří, stipendia pro studenty
Dále studenti požadují vyřešení nedostatku odpočinkových zón a posezení v nové budově T a
v jejím okolí, tento úkol již přednesl vedení AS FTZ a měl by být zahrnut do rozpočtu pro
2014..
Setkání za účasti 47 členů AO proběhlo s ohledem na zahraniční účastníky v angličtině.

V Praze dne 21. 2. 2014 zapsala Ing. Johana Rondevaldová

Ing. Radim Kotrba, Ph.D., v.r.
předseda AS FTZ

