Zápis ze 166. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 19. 2. 2008 v Karviné

Přítomni:

Janák, Vojtal, Siostrzonek, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Veselý, Sedlář, Růžička,
Kotala

Omluveni:

Vacková, Bednařík, Franěk, Smysl

Neomluveni: Kantor
Kania, Žáček,

Hosté:

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
-

II. Změny a doplnění Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.

-

Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě.

2. Personální záležitosti
-

Návrh nového člena Vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.

3. Organizační záležitosti
-

Legislativní postup a rekonstrukce Akademických senátů Slezské univerzity v Opavě
při vzniku nové fakulty.

4. Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil řádné 166. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Přednesl program jednání. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky.

LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSI
II. Změny a doplnění Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě
Předložený materiál předložil rektor. Materiál obsahuje změny související s povinnostmi studentů.
Podstatnou změnou je úprava v čl. 18 týkající se zápisu do studia. Dosavadní úprava nebyla
jednoznačná a působila studijním oddělením problémy. Další změny se týkají ukončení studia.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje II. Změny a doplnění Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

0

Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě
Předložený materiál předložil kvestor. Tento materiál byl z minulého zasedání AS SU stažen a byl
přepracován ve smyslu zjednodušeného způsobu zakreslení organizační struktury tak, aby bylo zcela
jasné jak jsou tvořeny jednotlivé útvary. V organizační struktuře je zapracováno nové pracoviště CIT –
Centrum informačních technologií, které bude přímo řízeno rektorem. Organizační schéma bylo
konzultováno s Doc. Evou Wagnerovou (OPF), jež neměla žádné připomínky.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě.
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

0

PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Návrh nového člena Vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě
Rektor předložil návrh, aby Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.byl schválen za člena VR MÚ.
Tento materiál nebyl na minulém zasedání AS SU projednán na základě požadavku rektora.
Předložený materiál neobsahoval čestný doktorát prof. Černohorského, který mu byl udělen VR SU.
Udělování čestných doktorátu však nebylo vyjasněno.
Návrh ustanovení volební komise:
1. RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
2. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

3. Libor Růžička
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje volební komisi ve složení:

pro:

-

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

-

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

-

Libor Růžička
10

proti:

0

zdržel se:

0

AS SU schvaluje Prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc. za člena Vědecké rady Matematického
ústavu Slezské univerzity v Opavě.
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

0

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Legislativní postup a rekonstrukce Akademických senátů Slezské univerzity v Opavě
při vzniku nové fakulty
Rektor informoval o stavu příprav vzniku nové fakulty. Je zpracováván materiál pro Akreditační
komisi k vyjádření a posléze AS SU ke schválení vzniku nové fakulty. Současná podoba materiálu
byla konzultována s MŠMT. Nová fakulta v Opavě vznikne vyčleněním z FPF a převezme některé
stávající studijní programy z FPF.
Předkládaný materiál zpracoval RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Tento materiál ustanovuje legislativní
postup, který bude nutný dodržet při zřizování nové fakulty. AS SU má rozhodující roli při zřízení
nové fakulty a je garantem jeho vzniku. Bude nutné vydat zřizovací dekret nové fakulty. Dále bude
nutné ustavit AS na nové fakultě a rekonstruovat AS SU a AS SU FPF.
Diskuse:
Růžička: vznesl dotaz k počtu senátorů v AS SU po zřízení nové fakulty.
Vaněk: po zřízení nové fakulty by se měl počet senátorů zvýšit o 7 senátorů.
Sedlář: návrh usnesení by formuloval jako doporučení novému složení AS SU, jelikož končí funkční
období stávajícího složení v AS SU.
Vaněk: usnesení bude formulováno tak, že AS SU bere na vědomí tento postup.
Sedlář: vznesl dotaz časový harmonogram jednotlivých kroků.
Janák: navrhuje bylo stanoveno, co je nutno učinit prioritně.
Rektor: časový harmonogram jednotlivých kroků nelze v současné době jednoznačně stanovit, jelikož
vše se odvíjí od vzniku nové fakulty. Ta může být zřízena v akademickém roce 2008/2009 či
2009/2010.
Janák: navrhuje, aby byl časový harmonogram stanoven jakmile bude vznik fakulty schválen AS SU.
Veselý: vznesl dotaz na kvestora, zda je vznik nové fakulty zahrnut v rozpočtu.
Kvestor: v rozpočtu na rok 2008 není vznik nové fakulty zahrnut. V případě vzniku nové fakulty
v letošním roce je možné rozpočet v průběhu roku přepracovat, jelikož se jedná o dělení prostředků
přidělených FPF. Tato změna neovlivní rozpočty OPF a MÚ. Současně upozorňuje, že v rozpočtu jsou
vyhrazeny prostředky na rozvoj SU, kterými je možné krýt případné záporné výsledky hospodaření
způsobené vznikem nové fakulty.
Kotala: vznesl dotaz k přecházejícím oborům na novou fakultu a její název.

Rektor: nová fakulta vznikne vyčleněním Ústavu pedagogických a psychologických věd, Ústavu
veřejné správy a regionální politiky a Ústavu ošetřovatelství. Nová fakulta ponese pravděpodobně
název Fakulta sociálních studií.
Návrh usnesení:
AS SU bere na vědomí Legislativní postup při vzniku nové fakulty a rekonstrukce Akademických
senátů..
pro:

10

proti:

0

zdržel se:

0

RŮZNÉ
Rektor a předseda AS poděkovali všem senátorům za práci, kterou vykonávali v končícím funkčním
období AS SU.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 18. 3. 2008
v Opavě v odpoledních hodinách.

Zapsala:
Iveta Macíčková, 19. 2. 2008 v Karviné

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 166. zasedání AS SU konaného dne 19. 2. 2008
1. AS SU schvaluje II. Změny a doplnění Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.
2. AS SU schvaluje Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě.
1. AS SU schvaluje volební komisi ve složení.
-

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

-

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

-

Libor Růžička

3. AS SU schvaluje Prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc. za člena Vědecké rady
Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě
4. AS SU bere na vědomí Legislativní postup při vzniku nové fakulty a rekonstrukce Akademických
senátů..

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph. D.
předseda AS SU

