Zápis ze 179. mimořádného zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 27. 1. 2009 v Opavě

Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Čermák, Mrověcová, Siostrzonek, Vojta, Římovská, Botlík,
Harasimová, Veselý, Urbanec, Janiš, Bednařík, Mamula, Štefek

Omluveni:

Kolibová, Foltýn, Brázdil, Miškus, Rojík,

Neomluveni: Růžička, Fidler,
Hosté:

Kania, Jirásek

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. III. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě. (Jedná se o IV. změnu)
b. IV. Změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.
c. IV. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2008.
1. Různé
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Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty. Přednesl program jednání a
zahájil mimořádné zasedání AS SU. Konstatoval, že toto zasedání je
usnášeníschopné ve vš ech bode ch j ednání. D ále konstatoval, ž e vš echny body o
nichž se dnes bude hlasovat byly již projednány na minulém zasedání, které nebylo
usnášeníschopné.
1. Legislativní záležitosti
a. III. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě. (Jedná se o IV. změnu)

Předseda Vaněk požádal předsedu senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Čermáka, aby
dokument představil.
Čermák: Pokud jde o III. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě je zde hlavní změnou včlenění Ústavu archeologie. Dále jsou zde definovány hlavní
směry výzkumu a výzkumné záměry, které na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v řešení.

Jirásek: Ústav archeologie se vyčleňuje z Ústavu historických věd. Tato změna byla nezbytná,
protože archeologie je svébytná věda a na Slezské univerzitě má bakalářský, magisterský
a doktorský pr ogram. B ylo na čase se přiblížit standartu ostatních škol, kde se archeologie
vyučuje.

Diskuze:
Předseda AS SU vyzval přítomné k předložení připomínek. Nikdo ze senátorů
nevyslovil připomínku.
Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení:
Akademický s enát S lezské u niverzity v Opavě schvaluje III. Změna Statutu Slezské univerzity

v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

b. IV. Změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.
Předseda Vaněk vyzval kvestora k představení daného dokumentu.
Kvestor: D ošlo k přejmenování ze Sokrates/Erasmus na Erasmus. Upřesňuje se zde vyplácení
stipendia zahraničním studentům. V minulosti se v yskytly pr oblémy s jeho v yplacením,
protože studenti opouštěli univerzitu aniž by svůj odjezd hlásili předem. Změny stanovují povinnost
zahraničních studentů oznámit odjezd 3 týdny předem.

Diskuze:
Předseda AS SU vyzval přítomné k předložení připomínek. Nikdo ze senátorů
nevyslovil připomínku.
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Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení:
Akademický s enát S lezské u niverzity v Opavě schvaluje IV. Změny Stipendijního řádu

Slezské univerzity v Opavě.

c. IV. Změny studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.

K představení tohoto dokumentu vyzval předseda Vaněk opět kvestora SU.
Kvestor: V podstatě se touto změnou upřesňuje způsob výpočtu studijního průměru, kdy se v rámci
kritérií hodnocení používá váženého průměru.

Diskuze:
Předseda AS SU vyzval přítomné k předložení připomínek. Nikdo ze senátorů
nevyslovil připomínku.
Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení:
Akademický s enát S lezské u niverzity v Opavě schvaluje IV. Změny Studijního a zkušebního
řádu Slezské univerzity v Opavě.

2. Ekonomické záležitosti

a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2008.
Předseda Vaněk požádal kvestora k představení tohoto dokumentu.
Kvestor: Jak bylo již avizováno je nutné ještě před koncem roku provézt rozpisy prostředků, které SU
obdržela od MŠMT. Již na minulém j ednání byl zmíněn překlep na straně 3, čl. 1.1.1. Příspěvek na
vzdělávací činnost, kdy došlo k záměně částky 1 508 tisíc Kč za částku 1 805 tis. Kč. Jedná se o rozpis
veškerých rezerv MŠMT. Po dohodě s vedoucími součástí budou tyto prostředky převeden pomocí
Fondu provozních prostředků do roku 2009. Došlo ke změně v příspěvku na stipendia doktorandů, na
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sociální a ubytovací stipendia, prostředky v rámci státního rozpočtu pro Rozvojový fond. Došlo
k upřesnění dotací Sokrates/Erasmus a prostředků od ostatních partnerů (OP VK). Tímto dodatkem
byly veškeré finanční prostředky rozepsány. Dodatek byl předmětem jednání všech součástí, které se
vyjádřily písemně a bez námitek.

Diskuze:
Předseda AS SU vyzval přítomné k předložení připomínek. Nikdo ze senátorů
nevyslovil připomínku.
Pro :
15

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení:
AS SU schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity

v Opavě pro rok 2008.

3. Různé

Předseda Vaněk vznáší dotaz na přítomné senátory, zda mají nějaké připomínky k bodu
různé.
Bednařík: Rád by otevřel diskuzi na téma Bílé knihy terciárního vzdělávání a chce znát postoj AS SU
a vedení SU k tomuto dokumentu. Zajímá ho jaký názor na něj mají ostatní senátoři.
Vaněk: AS SU již v minulosti přijal usnesení, ve kterém se vyjádřila podpora Radě vysokých škol a
stanovisku Konference rektorů. SU Bílou knihu terciárního vzdělávání nepodporuje. Na Bílé knize
nejvíce vadí zavedení školného, jmenování rektorů, postavení akademických senátů a mnohé další
záležitosti.
Janiš: Uvedl, že zavedení školného je do budoucna zřejmě nevyhnutelné.
Soistrzonek: Vyslovil dotaz zda by se neměl postoj SU medializovat, aby byla s ním byla seznámena
celá akademická obec.
Vaněk: Uvedl, že návrh senátora Siostrzonka bude tlumočen panu rektorovi. A zváží se možnost
vydání článku v Novinách Slezské univerzity.
Botlík: Namítl, že je škoda to, že SU přichází se zamítavým postojem až poté co se v tomto duc hu
vyjádřila Karlova univerzita. Dále uvedl, že se vysoké školství musí posouvat dále a v dnešní době je
na úrovni středního školství v minulosti. Úroveň absolventů klesá. Titul získaný před 20 lety není
stejně kvalitní jako před 20 lety. Dnešní doktorský studijní program je srovnatelný s inženýrským
studijním programem.
Vaněk: Shrnul názor senátora Botníka jako vyjádření rozporů Bílé knihy.
Janiš: Doplnil, že úroveň dnešního vzdělání je viditelná na maturitách, které nejsou tak náročné jako
dříve. Dále vyslovil dotaz, zda se dá sehnat aktuální verze Bílé knihy.
Vaněk: Bílá kniha je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva školství.
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Vojtal: Doufá, že diskuse, která zde probíhá je založena na faktech, která všichni senátoři znají.
Dodává, ž e a lfou a om egou c elé B ílé k nihy je z avedení š kolného a v stup soukromého s ektoru
do vysokého školství.
Veselý: Uvedl, že dle informací, které získal je na webových stránkách uveřejněna verze pocházející
z jara roku 2008. N ová a aktuální verze Bílé knihy k dispozici není. Proto je otázkou zda se má SU
vyjadřovat k dokumentu, jehož aktuální verzi nezná.
Vaněk: Dle informací, které získal na zasedání Rady vysokých škol od náměstka ministerstva školství,
je lhostejno co bude napsáno v Bílé knize, al e zá kon o terciálním vzdělávání musí být schválený do
půl roku.
Bednařík: Dotázal se zda je možné použít zákonné prostředky k obraně proti tomuto navrhovanému
zákonu.
Čermák: Vyslovil dotaz zda je návrh zákona přístupný.
Vaněk : Uvedl, že není známa jeho aktuální verzi.
Harasimová: Senátorka zažádala o změnu tématu. Informovala přítomné senátory o mailu od studenta
OPF v Karviné. Posluchači si stěžuje na ztížené podmínky studentů, kteří vyjíždí na studijní pobyty
v zahraničí a po návratu mají problémy s uznáváním zkoušek, které ab solvovali. P oté si m usí
prodlužovat studium.
Sedlář: Uvedl, že nastavení podmínek zahraničního studia je věcí fakulty.
Urbanec: Senátor uvedl, že zmíněný mail obdržel také.
Bolík: Zmínil, že problémy s uznáváním studijních povinností po návratu za zahraničního studia mají
především studenti, kteří zanedbávají svoje studijní povinnosti a neinformují pedagoga s předstihem
o svoji cestě.
Vaněk: Přednesl, že tyto programy mají svá pravidla a každý student, který se chystá vycestovat by
měl mít svůj zadaný program, kterého se bude po dobu pobytu držet.
Římovská: Uvedla, že na Ústavu ošetřovatelství je zavedený způsob, kdy se před odjezdem studenti
instruují. Již před odjezdem mají povědomí o tom, které předměty jim budou uznány a které ne.
Sedlář: Doplnil, že právo na uznání zkoušek nemá vyučující, ale vedoucí katedry. Pokud vyučujícímu
nesdělil svůj odjezd nemusí mu předmět uznat.
Vaněk: Pedagog má poradní právo, ale o uznání rozhoduje děkan.
Mrověcová: Navrhla aby byly zodpovědným studentům podobné předměty uznávány. V praxi se
občas objevují i případy, kdy jsou předměty stejné, ale přesto nejsou uznány.
Urbanec: U vedl dle své vlastní p raxe to, že n ež st udent o dcestuje musí p odepsat smlouvu, kde j sou
přímo vypsány předměty, které v zahraničí absolvuje. Takže skladbu studia zná každý vyjíždějící
student předem.
Mamula: Doplnil senátora Urbance o ten fakt, že smlouva o studiu v zahraničí je uzavírána zhruba rok
před plánovaným odjezdem, proto může nastat i situace, že po příjezdu do zahraničí student zjistí, že
dané předměty nejsou vůbec vyučovány. Pak nastávají již zmíněné problémy s uznáváním.
Bednařík: Doplnil, že v některým případech se skladba liší až ve 100%.
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Urbanec: Vyslovil další problém, kdy musí mít uznávaný předmět stejný počet kreditů jako předmět
vyučovaný na SU.
Janiš: Podotkl, že největším problémem s uznáváním předmětů je ten fakt, že je prováděno studijním
oddělením a ne pedagogy.
Botlík: Zdůraznil, že nedůležitější je, aby student informoval pedagogy včas o svém odjezdu.
Předseda Vaněk ukončuje diskuzi k bodu různé.

Příští zasedání AS SU se uskuteční 10. 2. 2009 v Opavě v 10:00.
Zapsala:

Bc. Nela Polednová
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Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 179. zasedání AS SU konaného dne 27. 1. 2009 v Opavě

1. Akademický s enát S lezské u niverzity v Opavě schvaluje III. Změna Statutu Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

2. Akademický s enát S lezské u niverzity v Opavě schvaluje IV. Změny Stipendijního řádu
Slezské univerzity v Opavě.

3. Akademický s enát S lezské u niverzity v Opavě schvaluje IV. Změny Studijního
a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě.

4. Akademický senát SU schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2008.

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU
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