
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 29.09.2008 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Bužga, Dvořáček 
Feltl, Martínek A., Martínek L. Mrázková, Závacká,  
Nepřítomni:  
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Dostál 
Nepřítomni:  
 
Hosté: doc. Jarošová  
 
Program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF ze dne 24.6. 2008 
2. Stav senátu po oddělení sociální části fakulty a její transformaci na FSS. 
3. Rada VŠ 
4. Návrh doc. Jarošové na akreditaci nových studijních programů 

 
1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 24.6. 2008 - Schváleno bez námitek. 
2. Stav senátu po oddělení sociální části fakulty a její transformaci na FSS. 

Po oddělení fakulty sociálních studií byla uvolněna místa v komoře studentů i 
akademických pracovníků. Mandát do senátu pozbyly slečny: Maršálková, Nedomová, 
Porzerová . V komoře akademiků pak Mgr. Šobáň. 
Do komory akademických pracovníků bude koptována Mgr. Vyskotová. 
Do komory studentské budou kooptováni studenti dle výsledků voleb. S ohledem na to, 
že mnozí jsou studenti posledních ročníků, budou osloveni dle pořadí v seznamu. Pokud 
nebudou souhlasit se svou účastí v senátu, budeme požadovat jejich písemné dobrozdání 
na rezignaci na funkci senátora v AS FZS OU. Studenti dle výsledků voleb, kteří mohou 
být kooptováni: Kristýna Sůhradová, Michal Ptáček, Bc. Markéta Kuniaková, Petr Gaj, 
Petr Matouch, Bc. Táňa Richterová, Nela Majorosová. 

3. Rada VŠ 
V současné době jsou za jednotlivé fakulty navrhování AS OU zástupci do rady VŠ na 
funkční období 2009 - 2011. Byli diskutováni kandidáti na tento post. Po krátké a věcné 
diskuzi, byli navrženi tito: doc. Slaný a Dr. Sochorová. S ohledem na to, že tento bod 
nebyl předjednán a s kandidáty nebylo toto konzultováno, bude provedeno hlasování 
elektronickou formou během následujícího období, tedy mezi 29.9 – 13.10. 
Poznámka:  Na základě výsledků elektronického hlasování byla do rady VŠ navržena  
                     Dr Sochorová. 

4. Návrh doc. Jarošové a dr Dvořáčka na akreditaci nových studijních programů 
doc. Jarošová předkládá k akreditaci nové dva navazující studijní programy:  

a. studijní program Porodní asistence, obor Komunitní péče v porodní 
asistenci (prezenční a kombinovaná forma) 

b. rozšířeni akreditace - studijní program Ošetřovatelství, obor Ošetřovatelství 
ve vybraných klinických oborech (kombinovaná forma) 

       dr. Dvořáček předkládá k akreditace návrh navazujícího magisterského studijního oboru 
                             Sestra v intenzivní medicíně, studijní program Ošetřovatelství (prezenční a  
                             kombinovaná forma)       
Nové studijní obory byly AS elektronicky schváleny a doporučeny pro předložení Vědecké 
radě a k akreditačnímu řízení. 

 
 
Další zasedání senátu se uskuteční dne 3.11.2008 v knihovně Neurologické kliniky v 14.00 
hod.  
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


