
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 18.2.2002

Zúčastněni: JUDr.Blahuta, Mgr. David, Doc.Hančl, Doc.Mrháčová, Mgr.Müller,
RNDr.Novotná, PhDr.Pavlíková, Ing.Tvrdík, PhDr.Vandrolová, PaedDr.Vaněk,
PhDr.Zajícová, Eva Krmá�ková, Petr Popek, Smolková V., Pavelka

Omluveni:, Mgr.Jaro�ová, Mgr. Kosek, Mgr.Kristiníková, Burdová,
Neomluveni: Doc.�imíček, Mgr.Willam, Drexlerová
Ukončeno členství: Magda Dorotíková, Tomá� Slovák
Hosté: PhDr. Hana Srpová,CSc.

Program jednání:

1. Informace o připravenosti OU k akreditačnímu řízení a o dílčím zhodnocení kreditního
systému OU.

2. Vědecko-výzkumná práce na OU.
3. Projednání struktury výroční zprávy OU.
4. Schvalování principu rozdělování státního dotace mezi subjekty OU.
5. Různé.

Přítomní senátoři schválili v�emi hlasy návrh programu.
V úvodu informovat předseda senátu o postupu při projednání rozpočtu univerzity pro rok
2002. Vzhledem k tomu, �e je�tě probíhá dohodovací řízení na úrovni vedení univerzity, bude
nutno svolat k této problematice mimořádné zasedání senátu. Přítomni senátoři souhlasili
s termínem mimořádného zasedání dne 25.2.2002 v 16:00 hod. v zasedací místnosti ZSF OU
na Fráni �rámka 3. Nejpozději ve čtvrtek 21.2.2002 obdr�í senátoři e-mailem podklady
k jednání.

Ad 1)
     Prorektorka pro studium podala informaci o připravenosti OU k akreditačnímu řízení a
k dílčímu zhodnocení kreditního systému OU. V průběhu diskuse, která se týkala opakujícími
se nedostatky v předmětné problematice, odpověděla na dotazy senátorů a ujistila přítomné,
�e problémy, jejich� ře�ení je v silách vedení fakult a univerzity budou ře�eny. Vzhledem
k tomu, �e se jedná o aktuální problematiku, bude tento úkol projednáván senátem průbě�ně.

Ad 2)
     S podklady k tomuto bodu jednání byli senátoři v předstihu seznámeni a s dílčím
vyhodnocením této činnosti se bude senát zabývat nejpozději v říjnu 2002.

Ad 3)
     Senátoři obdr�eli návrh �Struktury výroční zprávy o činnosti OU za rok 2001� a �Pokyny
k zpracování výroční zprávy�.� (dle po�adavku M�MT). K předlo�eným materiálům nebyly
připomínky.

Ad 4)
     V�emi hlasy přítomných senátorů byl schválen princip rozdělování státní dotace mezi
subjekty OU.

Ad 5) Různé



a) Předseda seznámil přítomné s písemnou stí�ností studentů na organizace přestavby
kolejí Jana Opletala � Hladnov. Vedení kolejí a kvestor OU stí�nost společně se
studenty ře�ili a o výsledku bude blí�e informovat kvestor na pří�tím zasedání senátu.

b) Senát schválil předlo�ený návrh na Uměleckou radu Institutu pro umělecká studia na
OU. Při hlasování se 1 senátor zdr�el hlasování, ostatní vyslovili souhlas. V této
souvislosti bylo doporučeno ře�it atypické postavení Institutu uměleckých studií ve
vazbě na  orgány univerzity.

c) Předseda přečetl dopis studenta FF OU týkající se podpory Tibeťanů v odporu proti
ČLR formou kampaně �Vlajka pro Tibet� vyvě�ením tibetské vlajky v den 43.výročí
povstání Tibeťanů. Bylo rozhodnuto, �e bude doporučeno vedení univerzity podpořit
tuto iniciativu.

d) V�emi hlasy přítomných byla schválena změna Statutu OU v příloze č. 5 Seznam
studijních programů �. O nově akreditovaný doktorský studijní program �Geografie
se studijním oborem enviromentální geografie�.

e) Místopředseda Mgr.Müller informoval o průběhu doplňujících voleb do senátu OU na
PřF.

f) Předseda informoval přítomné , zejména senátory Studentské komory o semináři
s názvem �Rozpočty vysokých �kol�, který pořádá Studentská komory RV� dne
22.2.2002 na V� Ekonomické v Praze v nové budově V�E od 14:40 hod. 18:30 hod.

Pří�tí zasedání senátu � mimořádné k rozpočtu se bude konat dne 25.2.2002 v 16:00 hod.
v zasedací místnosti ZSF OU, Fráni �rámka 4.

Řádné březnové zasedání AS OU se bude konat dne 18.3.2002 v zasedací místnosti ZSF OU,
Fráni �rámka 4.

V Ostravě 20.2.2002
                                                                                        JUDr. Antonín Blahuta
                                                                                              předseda AS OU


