
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity dne
24.11.2003

Zúčastněni :
komora akademických pracovníků:

Baar, Bogoczová, Drozd, Dušová, Dvořák,
Gejgušová, Chmelová, Kutnohorská, Květoň, Ludva,
Mácha, Málková, Nedomová, Přádka, Tvrdík, Vaněk,

Zúčastněni : 
komora studentů:

Hofírek, Horák, Kollárová, Lankočí, Liška, Mach,
Vítkovský, Žukovský

Nepřítomni: 0
Hosté: 0

Program: 

- Volby rektora
Předsedkyně nechala hlasovat o návrhu, aby v úvodu zasedání proběhla diskuse s kandidáty.
Návrh v hlasování neprošel a Senát přistoupil k volbě rektora. Předsedkyně seznámila
všechny přítomné členy Senátu s pravidly hlasování. Doc Baar se na vlastní žádost hlasování
neúčastnil. Hlasování proběhlo regulérně a rektorem byl zvolen již v prvním hlasování doc.
Baar (podrobněji viz Protokol z voleb rektora OU).

- Senát hlasování o vnitřních předpisech OU – příloha 4: Poplatky spojené se studiem -
odložil na další zasedání (15.12.2003), protože se domnívá, že předpisy je nutno uvést do
souladu s VŠ zákonem (§ 58), Statutem OU (vč. IPUS) a s harmonogramem
akademického roku.

- K návrhu úpravy principu rozdělování rozpočtu se vyvinula diskuse, která probíhala i
elektronickou poštou. Podstatné připomínky jsou obsaženy ve zprávách doc. Dvořáka a
doc. Květoně. Záležitost bude projednávána na prosincovém zasedání.

- Senát zvolil ze svých členů pedagogickou komisi ve složení:
Drozd, Hofírek, Kollárová, Tvrdík, Vaněk.

- Senát se seznámil s dopisem Mgr. Malčíka ohledně naplňování Matriky MŠMT a
informace v něm obsažené vzal na vědomí. Dopis však nelze považovat ani za vysvětlení,
ani za omluvu. Senát postrádá zprávu 1. o důsledcích, jaké bude mít opožděné a
nedokonalé naplnění Matriky na rozpočet OU pro rok 2004, 2. o konkrétních opatřeních,
která byla přijata s perspektivou, aby se podobná chyba neopakovala.  Dále Senát opakuje
dotaz na CIT ve věci pomalého vyřizování ICIT karet (ještě stále existují  studenti, kterým
karta nebyla vyřízena!!!). Senát má zprostředkované zprávy o tom, že s výsledky auditu
na CIT byli seznámeni děkani fakult (ale nikoli členové Senátu). Senát považuje služby
CITu za naprosto nevyhovující  a Mgr. Malčíka pozve na prosincové zasedání.

- Bylo konstatováno, že vedení OU požadavky a napomenutí senátu soustavně igoruje a že
dosud neiniciovalo řešení dopravní situace na přechodu přes ul. Českobratrskou.

- Předsedkyně a místopředseda AS žádají ostatní členy Senátu, aby prostudovali materiály
p. Hofírka (k problematice knihovny) nejpozději do prosincového zasedání!

Příští zasedání: 15. prosince 2003 v 15.00 v místnosti u auly, ul. Českobratrská;
                          19. ledna 2004 v 9.00 v budově PřF na Hladnově.
Návrh na únor: pondělí 9.2. 2004, 9.00, ZSF, Zábřeh, Syllabova 19 ???

Zapsala Irena Bogoczová, verifikovala Jana Kutnohorská
 


