Zápis ze 177. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 16. 12. 2008 v Karviné

Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Kolibová, Mrověcová, Botlík, Vojtal, Harasimová, Veselý,
Urbanec, Růžička, Foltýn, Miškus, Bednařík, Siostrzonek, Rojík, Mamula

Omluveni:

Čermák, Janiš, Fidler, Brázdil, Štefek

Neomluveni:
Žáček, Kania

Hosté:

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity
v Opavě.
2. Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty. Přednesl program jednání a
otázal se přítomných senátorů, zda souhlasí s jeho projednáváním. Senátoři se všichni
vyjádřili souhlasně. Oznámil, že AS SU je v počtu 16 přítomných členů usnášeníschopný ve
všech otázkách, které mu přísluší.

1. Legislativní záležitosti
a. Pravidla studia v programech celoživotního vzdělávání Slezské univerzity
v Opavě.
Dokument předložil rektor. Vysvětlil, že celoživotní vzdělávání nabývá stále většího
významu, nejenom počtem účastníků, ale i jejich věkovým rozsahem (od věku studentů až po
Univerzitu 3. věku). Zajímavá záležitost je to také z hlediska ekonomického, a to především
programy typu A, v rámci akreditovaných studijních programů, kdy je účastníkům uznáno
60% kreditů získaných v rámci celoživotního vzdělávání.
Diskuze: Předseda AS SU vyzval přítomné k předložení připomínek a dotazů.
Harasimová: Co když účastník neukončí kurz včas, jak se bude pokračovat? Např. by měl jen
19 zkoušek z 20, může si zkoušku dodělat další rok a ukončit studium?
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Žáček: Absolventi dostanou osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání. Pokud
účastník neabsolvuje vše, co má, nedostane osvědčení. Tento problém se prozatím nevyskytl.
Minimálně musí počítat s tím, že ztratí ten rok.
Kania: Jedná se o prvotní materiál, který nemůže řešit tyto jednotlivosti. Pravidla v bodě
„K“ stanovují podmínky úspěšného absolvování programu. Tyto podmínky jsou v režimu
vyhlašovatele, a ten je může upravit.
Sedlář: Jsou dána pravidla, nelze v nich zachytit výjimky. Kdo schvaluje výjimky?
Žáček: Fakulta/ústav.
Botlík: Pochopil jsem to jinak. Absolvent dostane certifikát, kde budou uvedeny pouze
předměty, které absolvoval. Dané předměty by se mu pak uznaly.
Harasimová: Je dán limit počtu zkoušek?
Žáček: Uznává se udělaná zkouška, nejedná se o studium podle zákona. Děkan zkoušku může
nebo nemusí uznat. Děkan si např. může stanovit, že uzná pouze známky 1 a 2.
Harasimová: Mělo by se to upravit, aby podmínky byly stejné.
Vaněk: Je to námět pro děkany. Mělo by to fungovat obdobně jako u řádného studia.
Poté předseda Vaněk ukončil diskuzi a nechal hlasovat.
Pro :
16

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla studia v programech
celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě.

2. Různé
Předseda Vaněk informoval, že se AS SU rozrostl na 22 členů, což může působit problémy
s dopravou. Navrhl, aby se přešlo na asymetričtější model, a aby se v příštím roce konalo
zasedání 3x v Karviné, 6x v Opavě a 1x v Krnově + mimořádné prázdninové zasedání. Rektor
doplnil, že je jednodušší dovézt sedm lidí do Opavy než patnáct lidí do Karviné. Senátoři se
shodli, že pokud bude zajištěn odvoz, pak v tom nevidí problém.
Diskuze: Předseda AS SU vyzval senátory k vyslovení připomínek a dotazů.
Siostrzonek: Jaká je perspektiva změny, rozšíření místa knihovny v Opavě?
Žáček: V Opavě nejsou momentálně volné prostory, kde by se daly zlepšit podmínky
knihovny. Vede se jednání o to, aby SU získala prostředky na rekontrukci a opravu budovy
bývalého Okresního úřadu. Podařilo se zajistit příslib financí na zpracování projektu na
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rekonstrukci budovy. Co se nepodařilo, je najít způsob, jak z Ministerstva financí dostat
finance na Ministerstvo školství. Ministerstvo vyhlásilo stop stav na zahajování všech staveb.
Veškeré investiční prostředky půjdou v roce 2009 na dokončení rozestavěných akcí. SU se
uchází, aby zde byla zařazena a mohla tuto záležitost v roce 2010 rozjet. Dne 8. 12. 2008 jsem
jednal s ministrem Liškou, který přislíbil vstřícnost. Pan kvestor jednal 15. 12. 2008 s MŠMT.
Bylo dohodnuto, že začneme přípravu a podepsáno poptávkové řízení. Musíme hledat cesty,
jak dostaneme 22 mil. Kč přes MŠMT. Česká republika vstupuje do období krize. Nic
bližšího nelze v tomto směru říct.
Sedlář: Počítá se s dostavbou knihovny přímo na Bezručově?
Přechodným řešením by zde mohlo být zřízení studovny.
Žáček: Nevylučuji zřízení studovny, pokud bychom našli vhodný prostor, to však vyžaduje
velké investice v řádu přesahujícím milion. Umím si představit provizorní řešení, ale neumím
na ni nalézt dostatečný prostor. Na Hauerové je depozitář knihovny, který by se musel
vystěhovat, což by nebylo jednoduché. Na Bezručově jako provizorní řešení by to šlo, ale za
tři roky by se rovněž museli vystěhovat. Další prostory jsou v Krnově, zase by se musely
specielně upravit. Požádal jsem knihovníky, aby vytipovali knihovní fondy, které by se
převezly do Krnova, uvolnilo by se tím místo v Opavě.
Kania: Co se týče dostavby knihovny, pak na Bezručově 14 má být uzavřený trakt, měl by to
být čtyř hran.
Kolibová: Mohlo by to být v roce 2013 – 2014?
Žáček: Ano, tak nějak by to mohlo být.
Botlík: Dávám v potaz otázku videopřenosů z různých jednání.
Příští zasedání AS SU se uskuteční 20. 1. 2009 v 10:00 v Opavě.
Zapsala:
Bc. Nela Polednová 16. 12. 2008 v Karviné
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