AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
83. řádné zasedání – 18. 1. 2000
ZÁPIS

Přítomni: Godulová, Křivá, Truparová, Wagnerová, Franěk, Horák, Kolář, Petr, Sedlář,
Stavárek, Šaur, Vojtal
Omluveni: Janoušek, Vaněk
Hosté: Krupka, Stuchlík, Polouček, Bokišová
Program:
1. Legislativní záležitosti
1.1. Návrh na změnu a doplnění Statutu Slezské univerzity v Opavě, doplnění čl. 36 o tři
vědeckovýzkumné záměry FPF v Opavě
1.2. Návrh na změnu a doplnění Statutu Slezské univerzity v Opavě, článek 40 pod názvem
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
1.3. Návrh přílohy č. 2 ke Statutu Slezské univerzity v Opavě, pod názvem Seznam oborů, ve
kterých je Slezská univerzita oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem
1.4. Návrh přílohy č. 3 ke Statutu Slezské univerzity v Opavě, pod názvem Akademické sliby
1.5. Vnitřní předpis SU FPF v Opavě – Jednací řád vědecké rady
1.6. Vnitřní předpis SU OPF v Karviné – Organizační řád
1.7. Vnitřní předpis SU OPF v Karviné – Studijní a zkušební řád
2. Ekonomické záležitosti
2.1. Dodatek č. 6 k rozpisu investiční a neinvestiční dotace Slezské univerzity v Opavě pro
rok 1999
2.2. Tvorba a čerpání FRIM (odpisy) v roce 1999, úprava č. 8
3. Různé

ad 1.1./
Rektor předložil návrh na doplnění čl. 36 Statutu SU /věda a výzkum/, doplnění pod písmeny
p) koherenčně závislá optická spektrální interferometrie, r) muzeum a společnost, s)
archeologie Slezska
Pro schválení se vyslovilo všech 13 přítomných senátorů. Návrh na doplnění Statutu SU byl
schválen.

ad 1.2., 1.3/
Rektor předložil návrh na doplnění a změnu čl. 40 Statutu SU, týkající habilitačních řízení a
řízení ke jmenování profesorem. Součástí tohoto doplnění je příloha č. 2 ke Statutu SU.
Pro doplnění článku 40 a přílohy číslo 2 se vyslovilo všech 13 přítomných senátorů. Návrh na
doplnění statutu byl schválen.
ad 1.4./
Rektor předložil návrh přílohy č. 3 Statutu SU týkající se akademických slibů.
K předloženému znění slibů se senátoři vyslovili nesouhlasně a kriticky, po dohodě
s rektorem byl návrh stažen z jednání se slibem přepracování. Bude předložen na dalším
jednání senátu.
ad 1.5./
Proděkan Stuchlík zastupující děkana FPF Opava předložil Vnitřní předpis SU FPF Opava, a
to Jednací řád vědecké rady. Pro schválení materiálu se vyslovilo všech 13 přítomných
senátorů.
ad 1.6./
Děkan OPF předložil vnitřní předpis SU OPF Karviná, a to Organizační řád. Pro schválení
tohoto materiálu se vyslovilo všech 13 přítomných senátorů.
ad 1.7./
Děkan OPF předložil vnitřní předpis SU OPF Karviná, a to Studijní a zkušební řád.
K přeloženému materiálu proběhla diskuse. Senátoři se shodli na třech pozměňovacích
doplňcích / při hlasování vždy 11 pro, 2 se zdrželi/:
Čl. 12 – odstavce 3 a 4, vždy poslední větu doplnit …. po schválení senátu fakulty.
Čl. 14 - odstavec 3, nahradit ve druhé větě „třetího ročníku studia“ formulací „šestého
semestru studia“.
Ćl. 19 - doplnit „magisterský studijní program“ o termín „studijní obor“
ad 2.1., 2.2./
Ing. Bokišová zastupující kvestora předložila Dodatek č. 6 k rozpisu investiční a neinvestiční
dotace SU v Opavě pro rok 1999 a tabulku tvorby a čerpání FRIM /odpisy/ v roce 1999 –
úprava č. 8 – závěrečná.
Pro schválení těchto materiálů se vyslovilo všech 13 přítomných senátorů.
ad 3./
Ing. Bokišová podala informaci o možnostech penzijního připojištění v rámci univerzity.

Další zasedání senátu 15. 2. 2000 v Opavě v 10.00 hod.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 83. řádného zasedání
1. AS SU schvaluje doplnění článku 36 Statutu Slezské univerzity v Opavě.
2. AS SU schvaluje doplnění článku 40 Statutu Slezské univerzity spolu s Přílohou č. 2.
3. AS SU schvaluje vnitřní předpis SU FPF Opava, Jednací řád vědecké rady.
4. AS SU schvaluje vnitřní předpis SU OPF Karviná, Organizační řád.
5. AS SU schvaluje Dodatek č. 6 k rozpisu investiční a neinvestiční dotace SU v Opavě pro
rok 1999.
6. AS SU schvaluje Tvorbu a čerpání FRIM (odpisy) – úprava č. 8 – závěrečná.

PhDr. Petr Vojtal, místopředseda

V Opavě 18. 1. 2000

