Zápis ze 169. mimořádného zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 22. 4. 2008 v Opavě

Přítomni:

Fidler, Čermák, Brázdil, Harasimová, Janák, Veselý, Mrověcová, Botlík, Sedlář,
Foltýn (přišel později), Urbanec, Rojík, Miškus, Vaněk, Růžička

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania

PROGRAM:
1.

Organizační záležitosti:
-

2.

Zřízení Fakulty veřejných politik
Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil mimořádné 169. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Přednesl program jednání.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zřízení Fakulty veřejných politik.
Návrh předložil rektor univerzity. Sdělil, že Akreditační komise MŠMT (dále jen „AK MŠMT“) se
souhlasně vyjádřila ke zřízení i převedení příslušných studijních programů stávající fakulty na nově
zřizovanou - zápis z jednání AK MŠMT je zveřejněn na stránkách MŠMT. Oznámil, že po dohodě
s děkanem Jiráskem byli neformálně svoláni senátoři FPF, kde je děkan seznámil s touto záležitostí,
dal oprávnění oznámit jejich stanovisko členům AS SU - senátoři AS FPF vyslovili souhlas s tím, jak
byla záležitost řešena. Debata proběhla neformálně. Dále seznámil senátory s tím, že se ze strany
některých pracovníků FPF se objevili nesouhlasné názory – název fakulty – doc. Urbanec
v korespondenci doporučil, z hlediska jazykovědného, název Fakulta veřejné správy a služeb. Nová
fakulta však byla AK MŠMT schválena pod názvem Fakulta veřejných politik. Petice pracovníků
ÚPPV – vyjadřují názor, že pedagogie a psychologie jsou tradičně na přírodovědeckých fakultách
a navrhli, aby tento ÚPPV zůstal součástí FPF. Vedoucí ústavu doc. Koukola byl upozorněn na to, že
program ústavu a předpoklady studia na nové fakultě nesměřují do tradičních oborů pedagogie
a psychologie, ale do netradičních hlavně ve spolupráci také s Ústavem ošetřovatelství. Nová fakulta
by měla být zřízena už proto, že univerzita má od svého vzniku pouze 2 fakulty. Rektor srovnával
situaci univerzit schválených stejným zákonem jako SU – tyto VŠ mají mezi 5-6 fakultami. Řeší se
i možný vznik nové fakulty v Karviné – služby nebo gastronomie. Vyjádřil názor, že by univerzita
měla mít 4 -5 fakult.
Diskuse – předseda Vaněk zahájil diskusi a rozdal návrh textu rozhodnutí – připomínky k formulacím.
Harasimová – z názvu vypadl název Slezská, opraveno.

Botlík – dotázal se, zda je možné ještě název nové fakulty změnit. Rektor odpověděl, že pokud by
k tomu došlo, nastaly by určité problémy, především s akreditací nových oborů. AS může schválit jiný
název, AK MŠMT však schválila akreditaci a převedení studijních programů na Fakultu veřejných
politik. Fakulta s jiným názvem by tak vlastně neměla žádné studijní programy a AK MŠMT by to
musela znovu projednat.
Janák – vysvětlil termín veřejná politika – původně navrhovaný název Fakulta veřejné správy a služeb
neodpovídá náplni studia – uvedl důvody, rozdíly mezi termíny služba, správa atd.. Fakulta veřejných
politik – běžný politologický termín.
Diskuse k předloženému materiálu – Růžička – dotázal se na stabilizaci fakulty a její dlouhodobé
cíle
Janák – ústavy budou pokračovat dále, na ÚVSRP jsou rozpracovány nové programy v oblasti
sociálního podnikání, vysvětlil specializace oborů, spolupráce s ošetřovatelstvím, dlouhodobé cíle –
spojit ošetřovatelství s pedagogií nebo aplikovanou psychologií, nové programy ve vzdělávací
politice, do budoucna uvažuje o vytvoření o kabinetu společenských věd, případném členění ústavů.
Botlík – dotaz na nárůst počtu zaměstnanců univerzity a nákladů, zabezpečení prostorů pro výuku
Janák – přibude děkan, 2-3 proděkani, stávající studijní oddělení FPF se rozdělí, 1-2 referenti,
sekretářka, obslužný personál – centralizace, další nároky vzniknou později, výuka jazyků zajištěna,
musí se rozdělit vnitřní financování na stávajících fakultách, zatím není odhad na první rok
Kvestor – financování – vznikaly modelové případy, vedení se zabývalo otázkou času vývoje počtu
financovaných studentů, kdy ústavy přejdou pod novou fakultu a budou samofinancovatelné,
vyskytnou se problémy, které bude potřeba krýt, hledá se model vybudování pracoviště, kde by měli
tyto náklady zůstat. Sdělil, že co se týče obslužných pracovišť, probíhají jednání přípravné skupiny, termín do 1. 10. Kalendářní rok se ekonomicky doběhne pod jednou fakultou, samostatné hospodaření
od 1. 1. 2009, některá pracoviště bude zajišťovat rektorát.
Rektor – zdůraznil, hlavním kritériem je snaha, aby náklady se zřízením i provozem byly
minimalizovány. Bez určitých nákladů to samozřejmě nepůjde, ale univerzita se může rozhodnout zda
mít třetí fakultu, nebo zůstat tak. Náklady naběhnou už před 1. 10 – budou zatím hrazeny z prostředků
rozvoj. fondů.
Janák – dotázal se, nová fakulta musí v průběhu října již vykazovat výstupy ze SIMS atd. a zda bude
zohledněno hledisko,by se náklady nepřenášely na součásti.
Sedlář – dotázal se, jak se bude řešit situace studentů hlášených na FPF vzhledem k posunu termínu
řízení kvůli státnicím, jak je ošetřeno případ, že někdo neudělá státnice
Rektor – studenti, kteří odstudovali na FPF odstátnicují rovněž na FPF. Studenti, kteří neudělají
státnice, budou převedeni na novou fakultu. Nově se hlásícím studentům FPF bude s dostatečným
předstihem sděleno, že studijní obor, který si zvolili bude převeden na Fakultu veřejných politik, aby
mohli zvážit možnosti studia.
Veselý – dotaz na počet přijímaných studentů
Janák – již dříve se zpracovávaly se údaje, které jsou nyní aktualizovány - nárůst dodržíme, řada lidí je
však přijata bez přijímacích zkoušek - bude zohledněno
Rektor - nové počty financovaných studentů zatím nejsou k dispozici – bude předmětem dalšího řízení
s MŠMT, upozornil, že univerzita nereagovala tak pružně jako jiné VŠ již dříve, vycházíme z nižšího
základu počtu financovaných studentů, podmínky jsou složitější,
Brázdil – dotaz na koleje a menzy
Kvestor – bude předmětem dalších jednání přípravné skupiny – má přinést předběžné výsledky,
některá pracoviště budou centralizována pod rektorát a odtud budou řízena,
Rektor – několik modelů – příklad – personální – spravuje vše v Opavě, může se zvážit více modelů,
správa kolejí a menz by se dělit nemusela, studijní oddělení třeba rozdělena být musí,
Brázdil – uvedl příklad z Karlovy univerzity- vznik střediska
Janák – z důvodu minimalizace nákladů toto zřejmě nenastane, bude se zvažovat, které agendy se
budou vést centrálně,
Veselý – názor – regionální aspekty – MSK je upadající region – vznik nové fakulty je v zájmu
vyrovnání a zvýšení úrovně
Rektor – již bylo předmětem jednání s poradcem ministra MŠMT – 3 rektoři VŠ na Ostravsku –
situace v MSK bude zohledněna vzhledem k omezením MŠMT

Čermák – dotázal se, zda se bude využívat fondů v rámci investic k rozvoji např. knihovních fondů
a dalších
Kvestor – odpověděl, že rozvojové záležitosti jsou problém, řeší se také problémy s ubytováním – viz
zavedení ubytovacích stipendií – situace se může opakovat i v oblasti stravování .V současné době se
univerzita snaží získat ze státního rozpočtu prostředky na vybudování slušné univerzitní knihovny.
Zlepšování výukových procesů v rámci velkých projektů je stále svázáno s počtem financ. studentů.
Na univerzitě jsou možnosti sledovat a vytipovávat zdroje, tyto projekty většinou nejsou zcela
financovány a univerzita nemá zdroje v dostatečné míře na spolufinancování. Do budoucna se bude
konzultovat otázka překlenovacích úvěrů – návratnost ukáže finanční analýza, fond rozvoje není
enormně čerpán – šetří se.
Rektor – finance z evropských projektů – nutnost dodržení termínů, hrozba sankcí, problémy
s legislativou při zadávání zakázek, rizika pouštění se do velkých projektů nebo úvěrů jsou příliš
riskantní, nutno důkladně zvážit, lze zvážit i jiné cesty– využití VCK jako kolejí.
Poté byla diskuse uzavřena a předseda Vaněk podal návrh usnesení a vyzval senátory k hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje zřízení VPF SU v Opavě Rozhodnutím
č. 1/2008 AS SU ze dne 22. 4. 2008

Pro

15

proti

0

zdržel se

0

RŮZNÉ
Předseda – upozornil na další nutné záležitosti,které bude muset senát projednat – změna statutu SU,
na základě toho schválení vstupních norem, které si bude dále zpracovávat fakultní senát nově vzniklé
fakulty.

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne
13. května 2008 ve 12:00 hod v Karviné.

Zapsala:
Julie Tomanová, 22. dubna 2008 v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 169. mimořádného zasedání AS SU konaného dne 22. 4. 2008
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje zřízení VPF SU v Opavě Rozhodnutím č.
1/2008 AS SU ze dne 22. 4. 2008

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU

Příloha č. 1: Rozhodnutí č. 1/2008 Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

