Zápis ze 178. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 20. 1. 2009 v Opavě

Přítomni:

Sedlář, Kolibová, Čermák, Mrověcová, Siostrzonek, Vojtal, Římovská,
Harasimová, Veselý, Urbanec, Janiš, Foltýn, Mamula

Omluveni:

Vaněk, Botlík, Růžička, Bednařík, Brázdil, Fidler, Miškus, Rojík, Štefek

Neomluveni:
Hosté: Žáček, Kania, Ramík

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
a. III. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě. (Jedná se o IV. změnu)
b. IV. Změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.
c. IV. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.

2.

Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace 2008.

3.

Různé

Místopředseda AS SU Sedlář přivítal přítomné senátory. Přednesl program jednání
a zahájil z asedání A S SU. Konstatoval, ž e s enát j e ne usnášeníschopný a pr oto budou
jednotlivé body pouze projednány.

1. Legislativní záležitosti
a. III. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě. (Jedná se o IV. změnu)

Diskuze:
Janiš: Z jakého důvodu nemá Lázeňství a turismus směr výzkumu?
Sedlář: Tento dotaz se netýká projednávaného bodu.
b. IV. Změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.

O předložení změn požádal rektor prorektora pro studijní záležitosti Ramíka. Prorektor uvedl,
že v minulosti vznikaly problémy při ukončování studia zahraničních studentů. Obzvláště
v oblasti výpočtu stipendií. Díky změnám bude stipendium vypočítáváno do dne, kdy student
opustí zemi. Toto zjednoduší práci studijního oddělení
Diskuze:
Janiš: „čl 7bod e ) nemají m ísto trvalého pob ytu v okrese, v němž je místo jejich studia,
nebo“ délka dojezdové vzdálenosti některých studentů v okrese Opava může být delší než u
studentů mimo okres.
Rektor: Již v období, k dy byl pr orektorem pr o s tudium byla tato otázka často řešena.
Po dlouhých j ednáních bylo přijato toto řešení, které je „nejlepší ze špatných“. Spravedlivé
řešení se nedá nalézt, silně by se zkomplikovala administrativa.

c. IV. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.

Změny předložil prorektor Ramík, který uvedl, že se jedná o záležitost zcela formální, která
pouze zlepšuje terminologii v článku 12, dle kterého se dále rozhoduje. Byl zaveden vážený
studijní průměr na jehož základu je rozhodování spravedlivější.
Diskuze:
2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace 2008.

Materiál byl předložen rektorem, který k jeho představení vyzval kvestora. Dodatek č. 3
upravuje údaje rozpočtu loňského r oku. Byly rozpouštěny veškeré rezervy. Tyto p rostředky
nebudeme rozdělovat mezi součásti, ale byly převedeny do letošního roku a zavedou s e
do rozpočtu mezi jednotlivé součásti. Jsou to poslední opravy, které byly projednány se všemi
součástmi, které s nimi v yslovily s ouhlasné s tanovisko a n emají k tomuto doda tku
připomínky.
3. Různé

Janiš: Uvažuje se o nákupu programu na odhalení plagiátorství seminárních prací?
Kvestor: Program j e zakoupen, v roce 2009 se bude uvádět v život. Podrobnosti teď nejsou
známy.
Rektor: Velká část univerzity se s těmito problémy setkává u seminárních prací a podobně.
Díky tomuto programu bude plagiát odhalitelný a následně sankcionován jako podvod.
Příští zasedání AS SU se uskuteční 27 .ledna v 10 hodin v Opavě
Zapsala:

Bc. Nela Polednová
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