
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 3.3. 2003

Zúčastněni: Blahuta, David, Hančl,  Müller, Novotná, Tvrdík, Vandrolová, Vaněk,
Pavlíková, Wilam, Příhodová, Pavelka, Smolková, Baránková.

Omluveni: Mrhačová,  Kristiníková, Krmá�ková, Burdová, Du�ová, Drexlerová.
Neomluveni:

Hosté: Doc. Ing. P. Pánek, CSc., prof. RND.r. J. Močkoř, DrSc., PhDr. Srpová, CSc.
            Ing.. Kudela.

Program jednání - návrh

1. Projednání návrhu rozpočtu OU pro rok 2003.
2.Výsledky kontrolní činnosti na OU a prověrka platných řídících norem.
3. Vyhodnocení kreditního systému na OU.
4. Změny ve statutu OU a změny ve vnitřních předpisech na úseku prorektorky pro studium.
5. Změna Řádu habilitačního řízení.
6. Různé a organizační zále�itosti související s činností AS OU.

Přítomní senátoři byli v usná�ení schopném počtu aschválili navr�ený program jednání bez
připomínek.

Ad1) Senátoři obdr�eli k prostudování v dostatečném předstihu podklady s návrhem rozpočtu
OU pro rok 2003. Prof. Močkoř stručně přiblí�il systém rozdělování rozpočtu, zdůraznil
změny oproti minulému roku včetně zdůvodnění potřeby těchto změn. Dotazy senátorů a
následná diskuse se týkala zejména nově zavedených forem tj. Priority I a Priority II a
struktury polo�ky rozpočtu FRIM. Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování. Ze 14 přítomných
senátorů souhlasilo s předlo�eným návrhem 12 senátorů, 2 senátoři se zdr�eli hlasování, proti
nebyl nikdo.
Rozpočet OU  pro rok 2003 byl AS OU s c h v á l e n .

Ad2) Kvestor Ing. Kudela  uvedl obě zprávy týkající se kontrolní činnosti včetně prověrky
platných řídících norem. Senát vzal tyto zprávy na vědomí.

Ad3) Prorektorka Srpová podala vyčerpávajícím způsobem zprávu o � Vyhodnocení
kreditního systému OU�. Diskuse se týkala opakujících se a přetrvávajících nedostatků
Souvisejících s přihla�ováním studentů na povinně volitelné předměty a opakovanými
stí�nostmi studentů na výpadky počítačových sítí a nemo�nosti dostat se do programu
na dozápis.
Senát vzal předlo�enou zprávu na vědomí.

Ad4) Prorektorka Srpová předlo�ila návrhy na změny statutu a vnitřních předpisů OU,
z nich� některé navazovaly i na předchozí bod jednání. Ve�keré návrhy  obdr�eli senátoři
k prostudování v dostatečném předstihu. Jednalo se o :
a) Změna �Řádu udělování akademických titulů PhDr nebo RNDr.

Souhlasilo 14 senátorů, zdr�elo se 0, proti 0.
b) Návrh úpravy � Studijního řádu OU�, týkajícího se zapisování předmětů.



Souhlasilo 14 senátorů, zdr�elo se 0, proti 0.
c) Návrh na předlo�ení změny ve studijním a zku�ebním řádu, čl.2 Studijní program, čl.11

Zkou�ka, čl.14 Státní závěrečná zkou�ka, čl.20 Zapisování předmětů, čl.25 Ukončení
studia.
Souhlasilo 14 senátorů, zdr�elo se 0, proti 0.

d) Návrh na změny v názvech studijních oborů dle přílohy č.5 ke Statutu OU.
Souhlasilo 14 senátorů, proti o, zdr�elo se 0.

Ad5) Rektor Doc. Pánek předlo�il návrh na změnu �Řádu habilitačního řízení na OU�.
         Souhlasilo 14 senátorů, proti 0, zdr�elo se 0.

Doc. Pánek doplnil informace o rozpočtu OU pro rok 2003. Současně informoval senát o
některých oblastech spolupráce s V�B. Na závěr předlo�il návrh na změnu motivační částky
za podání návrhu na granty do CEPu na 2000,- Kč. Návrh byl schválen v�emi přítomnými
senátory.

Ad6) V různém informoval předseda AS OU o nutnosti organizování voleb do AS OU
v souvislosti s ukončením volebního období celého senátu OU v dubnu 2003. Vtéto
souvislosti se senátoři usnesli �e:
- volby na jednotlivých fakultách se uskuteční do 16.4. 2003
- volby na fakultách bude koordinovat volební komise ze senátorů AS OU s určením na

jednotlivé fakulty v tomto slo�ení     Blahuta Antonín
                                                                 David Jaroslav        na PedF
                                                                 Novotná Vilma       na FF
                                                                 Müller  Lubomír     na ZSF
                                                                 Příhodová Alice      na PřF

Konkrétní informace o způsobu organizování voleb budou dopisem zaslány předsedům
akademických senátů jednotlivých fakult.

Pří�tí zasedání AS OU se bude konat dne 17.3. 2003 v 15.30hod v zasedací místnosti ZSF OU
na ul. F �rámka.

Návrh programu březnového zasedání AS OU:

1. Příprava aktualizace dlouhodobého záměru OU.
2. Organizační zabezpečení voleb do AS OU.
3. Různé.

Blahuta Antonín
předseda AS OU

V Ostravě dne 5.3. 2003




