Zápis ze zasedání Akademické obce dne 14.05 2007
Přítomni: prof. Hron, prof. Bejček , Ing. Boháček a akademická obec
Předseda Akademického senátu ČZU prof. Bejček zahájil setkání s Akademickou obcí.
Rektor ČZU prof. Hron přednesl zprávu o činnosti univerzity za rok 2006.
Zpráva vychází z podkladů pro výroční zprávu o činnosti předkládanou MŠMT. Prof. Hron
uvedl, že rok 2006 byl rokem oslav 100 let založení univerzity, ve znamení kvality vzdělávání
a výzkumu, internacionalizace i tvorby tvořivého pracovního prostředí a klimatu.
Výstupem mezinárodní evaluace bylo konstatování dosaženého významného pokroku a
dobrých příležitostí pro další rozvoj – odráží se v projektu Vision 2020.
S cílem lepší prezentace ČZU v zahraničí bylo akceptováno doporučení ke změně anglického
názvu univerzity na Czech University of Life Sciences Prague.
Počet zapsaných studentů v tomto školním roce byl 16 099 v 96 studijních programech
(mírnou převahu mají studentky - 58%), počet absolventů v roce 2006 byl 2351, 400
absolventů mělo obory akreditované v anglickém jazyce.
Univerzita má 15 programů celoživotního vzdělávání a 7 programů univerzity třetího věku.
Kolem 80% studentů hodnotí studium jako náročné. Do šesti měsíců po promoci je
zaměstnáno 97% absolventů.
Ve věkové a profesní struktuře zaměstnanců je patrný posun ve prospěch mladších ročníků,
zlepšuje se zastoupení žen.
Sociální prostředí na ČZU je uspokojivé, další možností pro zlepšení je dosažení vyššího
výběru úhrad za nadstandardní dobu studia – prostředků použitelných pro výplatu stipendií.
Kapacita kolejí je aktuálně doplněna nabídkou privátního ubytování.
V oblasti vědy a výzkumu je patrná orientace na grantové projekty (finanční přínos přes 150
mil. Kč). Řešeny jsou granty mezinárodní i tuzemské, podporována je spolupráce s ostatními
profesními a výzkumnými pracovišti.
Bilaterální smlouvy se 117 evropskými univerzitami umožňují vysokou mobilitu – posun je
zřetelný směrem k delším pobytům. Rovněž v projektu Socrates/Erasmus došlo k výraznému
nárůstu výjezdů i jejich délky. Internacionalizaci napomáhají i úspěšné letní školy.
ČZU se stala členem European League for Life Sciences.
V roce 2006 byly dokončeny velké stavební projekty – např. centrum ekonomicko
manažerských studií, další etapa rekonstrukce zámku v Kostelci n.Č. l.. V roce 2007 bude
zahájena výstavba mezifakultního centra environmentálních věd.
Prof. Bejček poděkoval prof. Hronovi za zprávu o činnosti univerzity za rok 2006, vybídl
plénum k diskusi a ukončil setkání s Akademickou obcí.
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