ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
126. zasedání –15. 6. 2004
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Legislativní záležitosti:
a) XII. Změny Statutu Slezské univerzity v Karviné,
b) Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních programech,
navazujících magisterských studijních programech a bakalářských studijních
programech Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné.
2. Personální záležitosti:
a) Jmenování doc. RNDr. Tomáše Kopfa, PhD. za člena Vědecké rady
Matematického ústavu v Opavě.
3. Různé
Předseda přivítal přítomné a informoval i tom, že studenti Jahodová a Berger ukončili
studium a proto má AS SU 13 členů
ad 1a)
Kvestor předložil návrh změny přílohy statutu. Reaguje na akreditační řízení.
Vojtal: Upozornění na špatné datum schválení v čl. 2
V době hlasování nebyl přítomen senátor Franěk, materiál schválen
ad 1b)
Proděkan Fiala předložil návrh SZŘ. Okomentoval změny oproti předchozímu předpisu.
Diskuse:
Kolář: Dotaz na termín „kreditní“, na FPF se používá „kreditový“. Je třeba provést určitá
opatření, aby byl možný přechod ze čtyřstupňové na šestistupňovou mezinárodní stupnici.
Vaněk: Doporučil, aby byla řešena problematika akreditací směrnicí.
Botlík: Informoval o projednávání SZŘ v AS OPF.
Kvestor: Požádá prorektora Žáčka o řešení metodiky převodů hodnocení.
Materiál schválen.
ad 2a)
Kvestor předložil návrh ředitele MU na člena VR MU. Na členství ve VR MU rezignoval doc.
RNDr. Lubomír Klapka CSc. Na člena vědecké rady je navrhován doc. RNDr. Tomáš Kopf,
Ph.D.
Schváleno všemi hlasy.
ad 3)
Různé
Informace o pozvání na setkání členů AS 24. června v Praze. Členové AS SU se dohodli, že
se setkání nezúčastní. Předseda omluví neúčast a požádá o informaci o výsledcích setkání.
Senátor Hopp se zúčastní setkání v Brně.
Hopp: Dotaz na stav jednání o pronájmu klubu.
Botlík: V jaké stavu je příprava jednotné metodiky účetnictví.
Kvestor: Na materiálu se pracuje, termín odevzdání rektorovi je 30. 6., rektor pak zvolí další
postup.

Vaněk: Je třeba dohodnout další postup na doplnění členů AS SU. Senátor Hopp informoval,
že je předpoklad, že ukončí v září studium. Předseda požádá předsedy senátů fakult, aby
zorganizovali doplňující volby tak, aby proběhly nejpozději v říjnu.
Příští zasedání AS bude 21. září v Opavě.
V Karviné 15. 6. 2004

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 126. zasedání dne 15. 6. 2004

1. AS SU schvaluje „XII. Změny Statutu Slezské univerzity v Karviné“,
2. AS SU schvaluje „Studijní a zkušební řád pro studium v magisterských studijních
programech, navazujících magisterských studijních programech a bakalářských studijních
programech Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné“.
3. AS SU schvaluje jmenování doc. RNDr. Tomáše Kopfa, PhD. za člena Vědecké rady
Matematického ústavu v Opavě.

V Karviné 15. 6. 2004

