
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 17.3. 2003

Zúčastněni: Blahuta, David, Hančl,  Müller, Novotná, Tvrdík, Vandrolová, Vaněk,
Příhodová,Kristiníková, Du�ová, Smolková

Omluveni: Mrhačová,  Krmá�ková, Burdová, Drexlerová, Baránková, Pavlíková
Neomluveni:

Hosté: Doc. Ing. P. Pánek, CSc.

Program jednání - návrh

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

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

Ad1) Senároři obdr�eli v písemné podobě �Dlouhodobý záměr Ostravské univerzity a jeho
plnění v roce 2002�. Rektor OU doplnil předlo�ený materiál a detailněji rozvedl některé
kapitoly. Diskuse se odvíjela zejména v oblasti :

- transformace magisterských programů
- výhledy počtu studentů do roku 2010
- C�V
- počty akademických pracovníků, s cílem stabilizování na plný pracovní úvazek
- zlep�ení personální struktury akademických pracovníků OU(docenti a profesoři)

Senátoři vzali předlo�enou zprávu na vědomí.

Ad2) V rozsáhlé diskusi týkající se voleb do AS OU bylo dohodnuto a v�emi hlasy
schváleno �e:

- volby do AS OU na jednotlivých fakultách se uskuteční v úterý dne 15.4. 2003
od 10.00hod do 16.00hod

- ka�dá fakulta sestaví svoji kandidátku uchazečů o členství AS OU z členů
akademické obce fakulty, kterou zveřejní v termínu do 8.4. 2003 do 15.00hod

- organizační pokyny k průběhu voleb budou na jednotlivých fakultách ve
spolupráci se členy koordinační a volební komise zveřejněny do 1.4. 2003
do 15.00hod

- stávající členové AS OU budou při organizování voleb na fakultách volebním
komisím nápomocni

 Rektor OU Doc. Pánek rozhodl vyhlásit rektorské volno dne 15.4. 2003 od 12.00hod.

Pří�tí zasedání AS OU se bude konat dne 28.4. 2003 v 15.30hod v zasedací místnosti
ZSF OU na ul. F. �rámka 3.



Návrh programu pří�tího zasedání

1. Organizační zabezpečení voleb do AS OU.
2. Projednání výročních zpráv o činnosti a hospodaření OU.

Blahuta Antonín
předseda AS OU

V Ostravě dne 21.3. 2003


