Zápis Akademického senátu Slezské univerzity
ze 149. zasedání dne 4. 10. 2006
Přítomni:

Janák, Vojtal, Siostrzonek, Vaněk, Botlík, Franěk, Veselý, Sedlář, Bednařík, Petránek,

Nepřítomni:
Omluveni:

Kratochvílová, Vacková, Smysl, Růžička

Hosté:

Jirásek, Kania, Sedláček

Program:
1. Legislativní záležitosti
-

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské
univerzity v Opavě na rok 2007.
Volební a jednací řád Akademického senátu Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě.

2. Ekonomické záležitosti
-

Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.

3. Studijní záležitosti
-

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a
doktorském studijním programu MATEMATIKA.

-

Bodové hodnocení přijímacích zkoušek

4. Příprava voleb rektora
5. Různé

Předseda RNDr. Vaněk přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 149. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě.
Seznámil přítomné s programem. Do programu, bodu č. 1 byl dodatečně zařazen materiál Volební a
jednací řád AS FPF SU, který předkládá děkan FPF.

1. Legislativní záležitosti

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity
v Opavě na rok 2007
Tento materiál předkládá rektor. Materiál byl zpracován vedením Slezské univerzity v Opavě a byl
projednáván dne 2. 10. 2006 na Správní radě a dne 3. 10. 2006 na Vědecké radě Slezské univerzity
v Opavě. Členové vyjádřili k tomuto problému své připomínky, které jsou uvedeny v materiálu
„Změny v dokumentu na základě zasedání SR SU a VR SU, který byl senátorům předložen dodatečně.
Kvestor: SR SU doporučila úpravy:

kapitola 6 Personální a soc. rozvoj (str. 9) – sloučení dvou bodu (1.ubytovací kapacity, 2. stravovací
možnosti = zájmy studentů v oblasti ubytování a stravování).
kapitola 7 Nabytí nových nemovitosti do majetku SU – úprava odstavce.
kapitola 9 SWOT analýza (str. 18) - vypuštěno písmeno e).
Rektor: VR SU doporučila úpravy:
kapitola 3 Výzkumné záměry (str. 5) - výměna slova „obhajobu“ za „oponenturu“.
kapitola 9 SWOT analýza (str. 17) - úprava odstavce.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti
Slezské univerzity v Opavě na rok 2007.
pro:

10

proti:

0

zdržení se:

0

Volební a jednací řád Akademického senátu Filozoficko přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
v Opavě
Tento materiál předkládá s pověřením děkana FPF pan PhDr. Jiří Sedláček. Materiál byl schválen AS
FPF SU dne 2.10.2006. Vypracoval jej právník SU a vychází z celouniverzitní úpravy.
Diskuse:
Vaněk: v čl. 4 odst.1 navrhuje ukončit článek již po slově „senátu“, další problematiku řeší
čl. 5 odst. 5.
čl. 14 odst. 1 – navrhuje nekonkretizovat konání senátu, pozměnit „na základě schváleného plánu
činnosti AS FPF SU“.
Botlík: čl. 4 odst.1 navrhuje změnit „svého funkčního období“ na „funkční období senátu“.
čl. 6 odst.1 – připomínka k formulaci „dodá děkan“.
Vaněk: formulace je správná, neměnit.
Vaněk: navrhuje vytvořit samostatný článek pro volbu děkana, např. formou dodatku.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Filozoficko přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě s připomínkami.
pro:

9

proti:

0

1 nepřítomen

2. Ekonomické záležitosti

Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007
Materiál předkládá kvestor v zastoupení rektora. Materiál je zpracován dle Vnitřního předpisu Slezské
univerzity v Opavě, je neměnný oproti roku 2006 a byl projednán na Kolegiu rektora bez připomínek.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
pro:

10

proti:

0

zdržení se:

0

3. Studijní záležitosti

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím a
doktorském studijním programu MATEMATIKA a bodové hodnocení přijímacích zkoušek
Oba tyto spolu související materiály předkládá rektor.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje
a) Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím
a doktorském studijním programu MATEMATIKA.
b) Bodové hodnocení přijímacích zkoušek.
pro:

10

proti:

0

zdržení se:

0

4. Příprava voleb rektora
Předseda volební komise RNDr. Sedlář elektronicky rozeslal senátorům návrh harmonogramu Voleb
rektora, na zasedání předal materiál „Vypsání voleb kandidáta na rektora“. Stanovil termín pro
představení kandidátů na 2. 11. 2006.
Diskuse:
Sedlář: navrhuje časový harmonogram pro představování 2. 11. 2006 8:30 a 14:30 hod.
Janák: navrhuje 9:00 a 15:00.
Vaněk: požádal kvestora o zajištění vozidel pro senátory.
Rozlosování místa a času konání:
Dopoledne - Karviná
Odpoledne - Opava
Petránek: navrhuje druhou část voleb uskutečnit v Karviné.
Vaněk: zázemí Akademického Senátu SU je v Opavě, navrhuje uskutečnit 3. kolo v Karviné.
Vojtal: navrhuje rozepsat zkratu SU v záhlaví, doplnit plný název univerzity.
Vaněk: navrhuje proložit všechna uvedená data.
Franěk: vrací se k návrhu Petránka, navrhuje aby volby proběhly v Karviné.
Botlík: vznesl dotaz na přínos voleb v Karviné.
Franěk: jedná se o gesto, OPF je plnohodnotná.
Pozměňující návrh:
Uskutečnění volby kandidáta na rektora SU v Karviné.
pro:

3

proti:

4

zdržel se:

2

1 nepřítomen

Pozměňující návrh nebyl přijat.
Vaněk: 1 a 2 kolo voleb proběhne v Opavě, 3. kolo voleb proběhne v Karviné.
Vaněk: pověřil organizací setkání v Opavě Sedláře a Bednaříka, v Karviné Veselého.
Sedlář: navrhuje, aby senátoři nenavrhovat žádné kandidáty.
Janák: je na vůli senátora, zda podpoří či nepodpoří. Je možný konsenzus, že senátoři nebudou nikoho
navrhovat.

Vaněk:: o návrhu nelze hlasovat.
Sedlář: upřesňuje harmonogram. Představování 2. 11. 2006 v Karviné, poté v Opavě, 7. 11. 2006 1.a
2. kolo voleb Opavě, 14. 11. 2006 3. kolo voleb v Karviné.
Dále upřesňuje podávání návrhu na uchazeče.Musí být podány v zalepené obálce, obálka musí být
označena „volba rektora“,bude zaevidováno pod číslem jednacím na podatelně.
Představení bude natáčeno na video (amatérské).
Vaněk: zahájení a stručný úvod provede Vaněk, předá slovo předsedu vol. komise , ten sdělí pravidla
jako jsou limity na otázky odpovědi.
Sedlář: losování pořadí kandidátů bude v Karviné i Opavě.
Franěk: vznesl připomínku k www úpravě, měl by se sjednotit formát.
Sedlář: dle informací formát je neomezen.
Vaněk: připomínka k www stránkám, odkaz bude z úvodní stránky a další z úřední desky.
Franěk: upozorňuje, že z úřední desky musí být odkaz.
Vaněk: odkaz může být na úředních deskách součástí.
Botlík: navrhuje aby bod o návrzích uchazečů a bod o výsledcích měl stejný text ve smyslu
zveřejňování.
Návrh usnesení:
AS SU vypisuje volbu kandidáta na rektora Slezské univerzity v Opavě dne 5. 10. 2006 a schvaluje
harmonogram voleb.
pro:

9

proti:

0

1 nepřítomen

5. Různé
Kvestor předkládá materiál s názvem „Materiál pro jednání AS SU v Opavě dne 4. 10. 2006“, který
byl určen pro Správní radu Slezské univerzity v Opavě dne 2. 10. 2006, a ta jej projednala. Materiál
obsahuje usnesení SR SU. SR vyslovila souhlas a schválila vše, kromě článku 5 – nemovitost Polská
škola. SR SU odročuje rozhodnutí o nabytí nemovitosti formou daru na příští jednání SR SU
v Karviné. Rektor požádal děkana o účast na jednání SR SU konané dne 2. 10. 2006, aby mohl
nemovitost obhájit - nedostavil se, vyslal svého statutárního zástupce, pana Nezvala. SR SU požaduje
zpracování podnikatelského záměru. Kvestor předal předsedovi fax usnesení SR SU ze dne 2.10.
2006.
Návrh usnesení:
AS SU souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 2492/1 a 2492/10, za část pozemku parcela č. 414/1
schválenou usnesením č. 2.1 SR SU dne 2. 10. 2006.
pro:

9

proti:

0

1 nepřítomen

AS SU souhlasí s nabytím nemovitosti bytu č. 2436/8 v bytovém domě čp. 2436 schválené usnesením
č. 2.2 SR SU dne 2. 10.2006.
pro :

9

proti:

0

1 nepřítomen

AS SU souhlasí s nabytím nemovitosti bytu č.2837/5 v bytovém domě č. 2837 schválené usnesením
č. 2.3 SR SU dne 2. 10. 2006.
pro:

9

proti:

0

1 nepřítomen

AS SU souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 418/2 schválené usnesením č 2.4
SR SU dne 2. 10. 2006.
pro:

9

proti:

0

1 nepřítomen

Společné zasedání Akademické senátu Slezské univerzity v Opavě a Vědecké rady Slezské
univerzity v Opavě se uskuteční dne 11. 10. 2006 v Opavě u příležitosti 15. výročí vzniku Slezské
univerzity v Opavě.

Další zasedání Akademického senátu Slezské univerzity bylo stanoveno na 2. 11. 2006 v 9:00
hod. v Karviné a v 15:00 hod v Opavě.

Zasedání Akademického senátu Slezské univerzity, na kterém proběhne volba kandidáta na
rektora se uskuteční 7. 11. 2006 v 13:00 hod. v Opavě

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 149. zasedání AS SU ze dne 4. 10. 2006

1. AS SU schvaluje Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti
Slezské univerzity v Opavě na rok 2007.
2. AS SU schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Filozoficko přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity v Opavě s připomínkami.
3. AS SU schvaluje Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007.
4. AS SU
a) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském, magisterském
navazujícím a doktorském studijním programu MATEMATIKA.
b) schvaluje Bodové hodnocení přijímacích zkoušek.
5. AS SU vypisuje volbu kandidáta na rektora Slezské univerzity v Opavě dne 5. 10. 2006 a
schvaluje harmonogram voleb.
6. AS SU
a) souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 2492/1 a 2492/10, za část pozemku parcela č. 14/1
schválenou usnesením č. 2.1 SR SU dne 2. 10. 2006.
b) souhlasí s nabytím nemovitosti bytu č. 2436/8 v bytovém domě čp. 2436 schválené usnesením
č. 2.2 SR SU dne 2. 10.2006.
c) souhlasí s nabytím nemovitosti bytu č.2837/5 v bytovém domě č. 2837 schválené usnesením
č. 2.3 SR SU dne 2. 10. 2006.
d) souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 418/2 schválené usnesením č 2.4
SR SU dne 2. 10. 2006.

V Opavě dne 5. 10. 2006

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

