ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
113. zasedání – 18. 2. 2003
Přítomni: Vaněk, Sedlář, Franěk, Botlík, Kříž, Jahodová, Mrověcová, Kolář, Dudková,
Bílková, Chvátal
Omluveni: Janák, Křivá, Vojtal, Horák
Hosté: Jirásek, Kania

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o hospodaření a činnosti VC Krnov za rok 2002 a záměry pro rok 2003
Deklaracja intencji UW a SU
Čerpání nákladů a výnosy SU za rok 2002
Změna ve Statutu FPF SU článek 3 – Organizační struktura fakulty
Různé

Předseda přivítal přítomné senátory a seznámil s programem zasedání.
ad 1)
Rektor předložil dopracovaný materiál. Konstatoval, že VC postupně naplňuje cíl
samofinancování.
Připomínky směřovaly k části hospodaření, kde nebyla zřejmá struktura nákladů a
výnosů.
AS SU vzal zprávu na vědomí.
ad 2)
Rektor informoval o návštěvě rektora Wroclavské univerzity s doprovodem v Opavě.
Obě univerzity deklarují společný zájem vytvořit společný program podiplomového studia.
Tento záměr je obsažen v Deklaracji intencji.
AS SU podpořil tento záměr vzal materiál na vědomí.
ad 3)
Kvestor seznámil AS s čerpáním nákladů a výnosy SU a jejich složek k 31. 12. 2002.
AS SU vzal na vědomí.
ad 4)
AS SU projednal „Změnu ve Statutu FPF SU článek 3 – Organizační struktura
fakulty“. Materiál byl schválen AS FPF SU 3. 2. 2003 a předložen AS SU k schválení.
Senátoři vznesli následující připomínky:
- chybí zdůvodnění změn;
- připomínka k názvu „Ústav pedagogických a psychologických věd“;
- proč útvar mající 3 pracovníky se nazývá ústav.
AS SU Změnu ve Statutu FPF SU neschválil (6 pro, 4 se zdrželi, 1 proti; k schválení je
potřeba 8 hlasů).
ad 5)
1.
Senátoři se v diskusi vrátili k problematice názvů pracovišť na součástech univerzity.
Většina senátorů vyslovila názor, že by mělo dojít k jistému sjednocení (ústav na úrovni
fakulty a ústav uvnitř fakulty). AS SU požádal rektora o vedení jednání o možném sjednocení
názvů. Dle senátorů je možné vycházet s názvů na srovnatelných VŠ.
2.
Senátoři doporučují zvážit opětné zavedení principu seniority do mzdového předpisu.
3. Příští AS SU se bude konat 18. 3. 2003 ve 14:00 hod. v Opavě.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
ze 113. řádného zasedání
1. AS SU bere na vědomí Zprávu o hospodaření a činnosti VC Krnov za rok 2002 a
záměry pro rok 2003 s připomínkami.
2. AS SU bere na vědomí materiál „Deklaracja intencji“.
3. AS SU bere na vědomí Čerpání nákladů a výnosy SU k 31. 12. 2002.
4. AS SU neschvaluje Změnu ve Statutu FPF SU článek 3 – Organizační struktura
fakulty.
5. AS SU žádá rektora o projednání možnosti sjednocení terminologie názvů pracovišť
fakult (dle srovnatelných VŠ).

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Karviné 18. 2. 2003

