Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 130. řádného zasedání dne 7. 12. 2004
Přítomni: Křivá, Mrověcová, Vacková, Hlavačková, Sedlář, Janák, Franěk, Botlík, Horák,
Bednařík, Vojtal
Omluveni: Kolář, Vaněk
Nepřítomni: Chvátal
Hosté: Koliba, Kania, Malátek, Fiala
Program
1. Zahájení
2. Studijní záležitosti
Studijní a stipendijní 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. Různé
Ad 1.
Místopředseda Vojtal zahájil jednání, omluvil neúčast předsedy a přivítal dvě nově zvolené
členky AS SU.
Ad 2.
Děkan a proděkan pro studijní záležitosti OPF uvedli předkládaný studijní a stipendijní řád.
V diskusi senátor Sedlář připomněl potenciální problémy nesoucí změny během stávajícího
studia. Děkan Malátek uvedl nutnost nového řádu ve vazbě k akreditacím a vysvětlil
termínové problémy, povinností studentů v dosud platných /stávajících/ studijních
programech se změny nedotknou.
Senátor Janák upozornil na neujasněnost postavení pojmů zápisu a registrace studentů ve
smyslu obecné charakteristiky platné pro všechny formy vnitřních předpisů, děkan a proděkan
OPF vyjádřili souhlas.
Výsledky hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Ad 3.
Kvestor předložil návrh dílčí změny v již schválených Pravidlech hospodaření SU. Změna
formulace v čl. 6 odst. 5, má být vypuštěn termín cizinec. Úpravu odůvodnil sladěním
zákonných norem s novelou vš. zákona..
Výsledky hlasování: 8 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
Senátorka Mrověcová, předsedkyně Ústřední volební komise SU, k volbám informovala o
stížnosti studenta M. Chadimy z MÚ SU k procedurálním záležitostem voleb. Zároveň
přítomné seznámila s dopisem jmenovaného určeném senátu
.

AS SU vzal na vědomí dopis studenta M. Chadimy z MÚ SU. Shodl se na tomto závěru: O
platnosti návrhu kandidáta do senátu SU rozhoduje kompetenčně Ústřední volební komise SU
v souladu s volebním řádem s konečnou platností.
Výsledky hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi
Senátor Horák předal delegační lístky do Studentské komory Rady VŠ.
Další řádné zasedání senátu SU proběhne v Opavě dne 11. 1. 2005 ve 13 hodin.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 7. 12. 2004
1. Akademický senát schvaluje Studijní a stipendijní 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. Akademický senát neschvaluje dílčí změnu v Pravidlech hospodaření SU v článku 6,
odstavec 5.

