Zápis Akademického senátu Slezské univerzity
ze 153. zasedání dne 12. 12. 2006
Přítomni:
Omluveni:

Janák, Vojtal, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Veselý, Sedlář, Vacková, Kotala
Siostrzonek, Bednařík, Růžička, Franěk, Petránek, Smysl

Hosté:

Jirásek, Kania, Sedláček,

Program:
1. Legislativní záležitosti
- pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě
2. Různé

Předseda RNDr. Vaněk přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 153. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Seznámil přítomné s programem.
Požádal senátory o zařazení materiálu „I. Změna volebního a jednacího řádu AS FPF“ do programu.

1. Legislativní záležitosti

I. Změna volebního a jednacího řádu AS FPF.
Tento materiál předkládá předseda AS FPF PhDr. Jiří Sedláček.
Materiál je zpracován na základě připomínek AS SU. Změny se týkají především volby a odvolání
děkana. Poukázal na články 20 a 21. Článek 20 – volební řád na volbu děkana, článek 21 – způsob
podání návrhu na odvolání děkana.Přečetl výše zmíněné články. Materiál byl schválen AS FPF.
Diskuse:
Botlík: připomínka k formulaci 3. kolo volby se koná za týden. Specifikace je nešťastná, dle právníka
to znamená přesně za týden.
Sedlář: vznesl dotaz na formulaci úplný senát (všechny mandáty musí být obsazeny).
Sedláček: odpovídá, pro volbu stačí nadpoloviční většina všech senátorů.
Vaněk: ve Statutu FPF jsou vyjmenovány 3 případy kdy musí být senát úplný.
Vaněk: je třeba doplnit článek o přečíslování zbývajících článků ve Volebním řádu.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje I. změnu volebního a jednacího řádu AS FPF s připomínkami.
pro:

9

proti:

0

zdržel se:

Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě

0

Tento materiál předkládá rektor SU. V matriálu došlo ke změnám plynoucích z jednání kolegia rektora
konaného 12. 12. 2006.
Hlavní změna je v čl. 6 – penzijní připojištění. Při opravě materiálu vznikly drobné chyby především
gramatické a stylistické. Žádá o opravu v čl. 7, od. 2, 3 – slovo „tyto“ změnit na „tato“
Diskuse:
Veselý: ocenil realizaci vzniku sociálního programu.
Senátoři měli připomínky k formálním chybám.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě s připomínkami.
pro:

9

proti:

0

zdržel se:

0

2. Různé
Vacková: byla oslovena studenty cizích jazyků ohledně dodatku diplomu, konkrétně bod jazyk
zkoušek. Na diplomu je uvedena čeština, skutečnost je však jiná (v jazyku anglickém, německém).
Žáček: záležitost konzultoval s MŠMT. Program je akreditovaný v češtině. Faktická realizace
akreditace je jiná.
Kratochvílová: vznesla dotaz, zda smíme vznést požadavek na dva jazyky (aj, nj) v diplomu. Souhlasí
s tím, že by cizí jazyk zkoušky měl být v diplomu uveden.
Žáček: odpovídá, že požadavek je možný, je třeba konzultovat s MŠMT a AK MŠMT.
Vojtal: konstatuje, že v diplomu je uveden jazyk studia a jazyk zkoušek.
Vacková: záležitost konzultovala s Ing. Šimečkovou (pobyty v zahraničí v rámci Socrates/Erasmus).
Rektor: informoval o záležitosti odvolání děkana OPF. Děkan byl odvolán ke dni 24. 11. 2006.
Vedením fakulty byla pověřena Doc. Wagnerová. Již byly vypsány volby na funkci děkana OPF–
završeno 1. a 2. kolem volby dne 10. 1. 2007, 3. kolo volby 17. 1. 2007.
Dále informoval o ČKR, kde byla nadnesena problematika případů, kdy studenti dostali sociální
stipendia a ztratili sociální dávky. Studenti si mají požádat o odstranění tvrdosti ministerstvo práce a
sociálních věci. Dávky jim budou navráceny.
Sedlář: požaduje informaci o kandidátech na funkci děkana obou fakult.
Vaněk: jména budou známa po otevření obálek. FPF má jediného kandidáta, a tím je současný rektor,
OPF – termín otevírání obálek 22. 12.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 16. 1. 2006
v Karviné, v 10:00 hod.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 153. zasedání AS SU ze dne 12. 12. 2006

1. AS SU schvaluje I. změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě s připomínkami.

2. AS SU schvaluje Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě s připomínkami.

V Opavě dne 12. 12. 2006

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

