
Usnesení AS FEL 

schválená na 9. řádném zasedání dne 7. 2. 2014 

 
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické se 

usnesl na svém 9. řádném zasedání dne 7. 2. 2014 takto: 
 

 

Usnesení 9/1 

 
AS FEL schvaluje úpravu Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních 

programech uskutečňovaných na ČVUT FEL v akademickém roce 2014/2015. 

 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 9/2 
 

AS FEL schvaluje úpravu Podmínek pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních 

programech uskutečňovaných na ČVUT FEL v akademickém roce 2014/2015 se 

zapracováním poznámky k bodu 1f  „V případě cizinců, kteří se hlásí do studijních programů 

vyučovaných v českém jazyce …“. 

 

Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 1.  

 

Usnesení 9/3 
 

AS FEL projednal úpravu Směrnice děkana pro přijetí do bakalářských studijních programů 

uskutečňovaných na ČVUT FEL v akademickém roce 2014/2015 s rozšířením odstavce IV, 

bod 4 o větu „O případný náhradní termín přijímací zkoušky je nezbytné požádat písemně 

nebo elektronicky prostřednictvím studijního oddělení FEL a to nejpozději v den konání 

přijímací zkoušky v řádném termínu.“.  

 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 9/4 
 

AS FEL projednal úpravu Směrnice děkana pro přijetí do magisterských studijních programů 

uskutečňovaných na ČVUT FEL v akademickém roce 2014/2015 s rozšířením odstavce IV. o 

větu „O případný náhradní termín přijímací zkoušky je nezbytné požádat písemně nebo 

elektronicky prostřednictvím studijního oddělení FEL a to nejpozději v den konání přijímací 

zkoušky v řádném termínu.“.  

 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 

 



Usnesení 9/5 
 

AS FEL projednal úpravu Směrnice děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky resp. 

Směrnice děkana pro magisterské státní závěrečné zkoušky se zapracováním poznámky 

„Student při převzetí zadání stvrdí podpisem, že souhlasí se zveřejněním své bakalářské, resp. 

diplomové práce“. 

 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0.  

 

Usnesení 9/6 
 

AS FEL projednal úpravu časového plánu akademického roku 2013/2014. 

 

Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 1.  

 

Usnesení 9/7 
 

AS FEL schvaluje doplnění Disciplinární komise o Ing. Michaelu Lachmanovou. 

Volební komise ve složení: Caletková, Kirschner, Váňa (15/0/3). 

 

Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0.  

 

 

 
 

Všechna usnesení AS FEL jsou platná okamžikem jejich schválení. 

 

Předsednictvo AS FEL 
 

 

 

 

 Karel Hoffmann Vladimír Janíček Jiří Svatoň 

 předseda předsedající tajemník 

 

 


