AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
77. řádné zasedání – 18. 5. 1999
ZÁPIS
Přítomni:
Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Godulová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář, Křivá, Horák,
Petr, Truparová, Stavárek, Janoušek
Nepřítomni: Šenkypl
Hosté:
Krupka, Kania, Laryš
Program:
1. Legislativní záležitosti
2. Personální záležitosti
3. Studijní záležitosti
4. Ekonomické záležitosti
5. Různé
1. Legislativní záležitosti
AS SU byly předloženy níže uvedené materiály k projednání a ke schválení:
- Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě
- Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě
a) Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě
Rektor uvedl materiál.
pozměňovací návrh Doc. Šaur
vložit čl. 19 „Na skládání postupových zkoušek se vztahuje čl. 17, pokud studijní a zkušební
řády fakult nestanoví jinak.“
Pro skládání postupových zkoušek platí totéž, co pro skládání souborných zkoušek, pokud
studijní a zkušební řád jednotlivých fakult SU nestanoví jinak.
Návrh byl schválen.
pozměňovací návrh Petr Radim
čl. 20
Složení zkušební komise musí být zveřejněno týden před termínem konání státní závěrečné
zkoušky.
Návrh byl schválen.
3. čl. 8. par. 2
Uchazeč je povinen k zápisu se dostavit osobně
Návrh byl schválen.
b) Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě
Rektor předložil návrh.

AS SU schválil. (většina)
2. Personální záležitosti
Rektor seznámil AS SU v Opavě se záměrem jmenovat Prof. PhDr. Aleše Svobody, DrSc.
prorektorem SU pro studijní záležitosti a legislativu.
3. Ekonomické záležitosti
a) Rozbor hospodaření SU v Opavě za rok 1998
Kvestor uvedl projednávání Rozboru hospodaření SU v Opavě za rok 1998. Byly zodpovězeny
dotazy senátorů.
b) Rozpočet SU v Opavě na rok 1999
Rektor předložil Rozpočet SU v Opavě na rok 1999. Seznámil AS s problémy jeho tvorby,
použitou metodikou a stanoviskem děkana FPF k rozpočtu.
Rozpočet byl projednám Správní radou, která doporučila její přijetí. Zároveň požaduje analýzu
výnosů a výdajů a zpracování pravidel pro rozdělování dotací. konstatovala nedostatek
harmonizace rozpočtů jednotlivých složek univerzity.
Senátoři přednesli připomínky k financování MU, rektorátu, jednotlivých ústavů na FPF apod.
Rozpočet nebyl schválen.
AS SU v Opavě navrhuje studium matematiky.
3. Studijní záležitosti
Rektor předložil Podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského, magisterského a doktorského
studia matematiky, jehož realizací je pověřen MU SU a seznámil AS SU v Opavě se studijními
plány oboru Matematika.
Členové doporučili z materiálu se vypustit odstavec "Informace o studijním programu
matematika". Rektor návrh akceptoval.
4. Různé
5.1 Na další zasedání si senátoři připraví návrhy na strukturu, popř. složení odborných komisí
AS SU.
5.2 Další řádné zasedání AS SU se uskuteční dne 22. června 1999 v Opavě ve 13.00 hod.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 77. řádného zasedání
1. AS SU schvaluje pozměňovací návrh Studijního a zkušebního řádu: vložit čl. č 19
Pro skládání postupových zkoušek platí totéž, co pro skládání souborných zkoušek, pokud
studijní a zkušební řád jednotlivých fakult SU nestanoví jinak.
2. AS SU schvaluje pozměňovací návrh Studijního a zkušebního řádu: čl. 20 (původní
číslování):
Složení zkušební komise musí být zveřejněno týden před termínem konáním státní závěrečné
zkoušky.
3. AS SU schvaluje pozměňovací návrh Studijního a zkušebního řádu:3. čl. 8. par. 2 (původní
číslování):
Uchazeč je povinen k zápisu se dostavit osobně
4. AS SU schvaluje Studijní a zkušební řád SU v Opavě s výše uvedenými změnami.
5. AS SU v Opavě schvaluje Stipendijní řád SU v Opavě.
6. AS SU v Opavě nemá námitek proti jmenování Prof. PhDr. Aleše Svobody, DrSc.
prorektorem.
7. AS SU schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského, magisterského a doktorského
studia matematiky, jehož realizací je pověřen MU SU. Z materiálu se vypouští odstavec
"Informace o studijním programu matematika".
8. AS SU v Opavě bere na vědomí informaci o studijním plánu Matematika.
9. AS SU v Opavě bere na vědomí Rozbor hospodaření SU v Opavě za rok 1998.
10. AS SU neschvaluje "Rozpočet SU v Opavě na rok 1999".

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda
V Karviné 18. 5. 1999

