ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
107. zasedání - 11. 6. 2002
Přítomni: Vaněk, Vojtal, Sedlář, Janák, Křivá, Franěk, Botlík, Kříž, Jahodová, Horák, Mrověcová
Omluveni: Kolář, Dudková, Bílková, Chvátal
Program:
1. Ekonomické záležitosti
− Dodatek č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2002
− Pravidla rozpisu finančních prostředků pro rok 2003 - Matematický model rozpisu dotace
2. Studijní záležitosti
− Doplnění přílohy č. 1 Statutu univerzity Seznamu akreditovaných studijních programů
uskutečňovaných na univerzitě
− Studijní a zkušební řád Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
3. Různé
Ad 1.: Ekonomické záležitosti
Rektor seznámil senátory s „Dodatkem č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci
majetku Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002“. Změny se týkají prostředků na úhradu stipendií
přiznávaných studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů na II.
čtvrtletí roku (198 tis. Kč), na uskutečňování projektů schválených v tématických okruzích Fondu
rozvoje VŠ pod částmi A a H (516 tis. Kč) a na další rozvojové programy (2.145 tis. Kč).
AS materiál schválil.
AS SU pokračoval v projednávání materiálu „Pravidla rozpisu finančních prostředků pro rok 2003“
Materiál byl dopracován a byl doplněn matematický model rozpisu dotace. Po diskusi byl materiál
schválen.
Ad 2.: Studijní záležitosti
Rektor předložil „VI. Změny a doplnění Statutu Slezské univerzity“, doplnění přílohy č. 1 Statutu
univerzity Seznamu akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na univerzitě. Materiál byl
schválen.
Děkan OPF předložil „Studijní a zkušební řád Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné“. Materiál
byl předložen pozdě (v den konání AS SU). Senátoři se dohodli, že k uvedenému materiálu se vyjádří
a budou hlasovat e-mailem do 19. 6. 2002.
Do stanoveného data se vyjádřilo 10 senátorů, 9 bylo pro, 1 se zdržel hlasování. Připomínky byly
předány proděkanovi OPF. Materiál byl schválen s připomínkami.
Ad 3.: Různé
Příští zasedání AS SU se uskuteční 10. září 2002.
RNDr. Jindřich Vaněk
předseda
Karviné dne 11. 6. 2002

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 107. řádného zasedání

1. AS SU schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu neinvestiční dotace a dotace na reprodukci majetku
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2002.
2. AS SU schvaluje Pravidla rozpisu finančních prostředků pro rok 2003 - Matematický model
rozpisu dotace.
3. AS SU schvaluje „VI. Změny a doplnění Statutu Slezské univerzity“, přílohy č. 1 Seznamu
akreditovaných studijních programů uskutečňovaných na univerzitě u Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v bakalářském studijním programu 7310 R se doplňuje studijní obor Česká literatura,
standardní doba studia je tři roky.
4. AS SU schvaluje Studijní a zkušební řád Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
s připomínkami (datum schválení 19. 6. 2002).

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda

V Karviné dne 11. 6. 2002

