
Slezská univerzita v Opavě 
rektorát 
 
 

AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAV Ě 
 
 
Dovoluji si Vás pozvat na 268. mimořádné zasedání Akademického senátu Slezské univerzity 
v Opavě, které se koná dne 25. července 2017 v 10:00 hod. v Opavě, v zasedací místnosti rektora.  
 
PROGRAM: 

1. Legislativní záležitosti 

a. Řád přijímacího řízení Slezské univerzity v Opavě 

b. Studijní a zkušební řád pro studenty bakalářských a magisterských studijních 
programů Slezské univerzity v Opavě 

c. III. Změny Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 

d. Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací na Slezské univerzitě v Opavě 

e. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě 
v Opavě  

f. Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě 

g. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů 
uskutečňovaných Slezskou univerzitou v Opavě spolu s vysokoškolským ústavem 

h. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
Slezské univerzity v Opavě 

i. Řád celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě 

j. Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě 

k. Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě 

l. Statut Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

m. Volební řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity 
v Opavě 

n. Jednací řád Akademického senátu Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity 
v Opavě 

o. Jednací řád Vědecké rady Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

p. Disciplinární řád pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 

q. Studijní a zkušební řád doktorského studia Fakulty veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě 

r. Statut Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

s. Volební řád Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě 

t. Jednací řád Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě 

u. Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Obchodně podnikatelské 
fakulty, Slezské univerzity v Opavě 



v. Statut Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

w. Jednací řád Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě 

x. Volební řád Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské 
univerzity v Opavě 

y. Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 

z. Disciplinární řád pro studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity 
v Opavě 

aa. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Filozoficko-
přírodovědecké fakulty, Slezské univerzity v Opavě 

 

2. Ekonomické záležitosti 

a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem pro rok 2017 

3. Studijní záležitosti 

a. Studijní plány matematických oborů pro akademický rok 2017/2018 

b. Požadavky ke státním závěrečným zkouškám 

c. Požadavky k souborným zkouškám z matematiky 

4. Různé 
 

 
 
V Opavě dne 18. 7. 2017 
 
  
 

       Ing. Werner Bernatík, Ph.D. 
                   předseda AS SU 

  
  
 
 


