ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
111. zasedání – 17. 12. 2002
Přítomni: Vaněk, Vojtal, Sedlář, Kolář, Křivá, Franěk, Botlík, Bílková, Kříž, Horák, Chvátal,
Mrověcová
Omluveni: Bílková, , Janák, Dudková, Jahodová
Hosté: Jirásek, Kania
Program:
1. Legislativní záležitosti
 Změny a doplnění Vnitřního mzdového předpisu
 Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě
2. Studijní záležitosti
 Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském
a doktorském studijním programu Matematika pro akademický rok
2003/2004 na MU
3. Ekonomické záležitosti
o Kupní smlouva na byt v Karviné
o Členství v občanském sdružení
4. Různé
Předseda přivítal přítomné senátory a seznámil s programem zasedání.

Ad 1)
Legislativní záležitosti
- Změny a doplnění Vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě
Rektor seznámil přítomné senátory s předkládaným materiálem.
Senátor Botlík vznesl připomínku, že při navrhovaných úpravách je nutné změnit tabulku ve
čl. 4.
Rektor připomínku akceptoval.
Znění úpravy.
. V čl. 4 odstavec 2 zní:
„(2) Kvalifikační požadavky na vzdělání akademických pracovníků při zařazování do
mzdových tříd:
mzdová třída

stupeň vzdělání, vědecko-pedagogická hodnost

P1. – P2.

vysokoškolské (studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou podle
§ 46 zákona nebo závěrečnou zkouškou odpovídající tomuto stupni
vzdělání podle dřívějších zákonů)

P3. – P5.

vysokoškolské (studium je ukončeno státní závěrečnou a státní
doktorskou zkouškou podle § 46 a § 47 zákona nebo závěrečnou
zkouškou odpovídající tomuto stupni vzdělání podle dřívějších
zákonů); vědecká hodnost CSc. nebo akademický titul Dr. nebo
Ph.D.“.

Návrh usnesení
AS SU schvaluje VII. Změny a doplnění Vnitřního mzdového předpisu s připomínkou.
Pro všichni přítomni senátoři, materiál byl schválen.

- Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě
Rektor seznámil přítomné senátory s předkládaným materiálem.
Jedná se o úpravy seznamu studijních programů na základě proběhlých akreditací.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje VIII. Změny a doplnění Statutu Slezské univerzity v Opavě.
Pro všichni přítomni senátoři, materiál byl schválen.

Ad 2)
Studijní záležitosti
- Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a
doktorském studijním programu Matematika
Rektor seznámil přítomné senátory s předkládaným materiálem. Dodatek vychází z rozšíření
akreditace o bakalářský obor obecná matematika, navazující magisterské studijní obory
geometrie, matematická analýza, matematická fyzika, učitelství matematiky pro střední školy.
Návrh usnesení
AS SU schvaluje Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském
a doktorském studijním programu Matematika pro akademický rok 2003/2004 na MU
Pro všichni přítomni senátoři, materiál byl schválen.

Ad 3)
Ekonomické záležitosti
- Kupní smlouva na byt v Karviné
Rektor seznámil přítomné senátory s předkládaným materiálem. Jedná se o byt, který je
v současné době v nájmu OPF. Cena je 36218,- Kč. Po odkupu bude dán do správy OPF.
Návrh usnesení
AS SU bere na vědomí nákup bytu v Karviné.
Jeden senátor proti, ostatní přítomni senátoři pro, materiál byl schválen.
- Členství v občanském sdružení USK Opava
Rektor předložil v návaznosti na minulé zasedání Stanovy Univerzitního klubu Opava.
Zdůraznil, že z členství v USK neplynou pro SU řádné finanční nároky.
V rámci diskuse bylo poukázáno na bod týkající se členských příspěvků a dále na to, že
stanovy neřeší odpovědnost členů za případné závazky klubu.
Návrh usnesení
AS SU bere na vědomí členství SU v občanském sdružení Univerzitní sportovní klub Opava.
Pro všichni přítomni senátoři, materiál byl schválen.

Ad 4)
Různé
Další jednání AS SU proběhne dne 28. ledna 2003 ve 12.00 hodin v Opavě.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 111. řádného zasedání
1. AS SU schvaluje VII. Změny a doplnění Vnitřního mzdového předpisu s připomínkou.
2. AS SU schvaluje VIII. Změny a doplnění Statutu Slezské univerzity v Opavě.
3. AS SU schvaluje Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském
a doktorském studijním programu Matematika pro akademický rok 2003/2004 na MU
4. AS SU bere na vědomí nákup bytu v Karviné.
5. AS SU bere na vědomí členství SU v občanském sdružení Univerzitní sportovní klub
Opava.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Karviné 17. 12. 2002

