
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity
dne 17. 5. 2004

Zúčastněni,
komora akademických pracovníků:

Bogoczová, Chmelová, Klimeš, Kutnohorská,
Květoň, Ludva, Močkoř, Tvrdík, Smolka

Zúčastněni, 
komora studentů:

Hofírek, Kollárová, Lankočí, Mach, Rusková,
Žukovský

Omluveni: Dušová, Gejgušová, Nedomová, Vaněk, Liška,
Vítkovský

Hosté: prorektor Dvořák, prorektorka Málková, prorektor
Přádka; kvestor Kudela; studentka Koňariková

Program: 

1. Prorektor Přádka seznámil AS s dosavadním statutem a způsobem financování Galerie
STUDENT a komentoval návrh nového statutu. V diskusi byla mimo jiné vznesena
námitka (1) k otázce zařazení galerie do kategorie účelových pracovišť v rámci struktury
rektorátu (OU), a tím i zdroje financování, (2) ke kvalifikačnímu složení rady galerie.
V HLASOVÁNÍ o předloženém návrhu hlasovala nadpoloviční většina PRO (8 z 15).
Návrh byl přijat.

2. K ekonomické části Výroční zprávy OU (dále Zprávy) podal kvestor OU doplňující
informace. Prof. Močkoř seznámil ostatní členy AS se stanoviskem Ekonomické komise
AS OU (dále EK) k příslušné části Zprávy a na položené otázky kvestor v diskusi
odpověděl. Poté AS schválil VZ včetně změny znění navrhovaných opatření v závěru
Výroční  zprávy. Současně AS žádá vedení OU o předložení podkladů uvedených
v jednotlivých bodech Zprávy EK. AS OU požaduje od vedení OU, aby mu byly
informace o hospodaření poskytovány průběžně (do červnového zasedání AS). Výsledek
HLASOVÁNÍ: PRO se vyslovilo všech 15 přítomných. 

3. Prorektor Dvořák komentoval Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2005, kterou měli
senátoři k dispozici s předstihem. V diskusi prof. Močkoř upozornil na nutnost
konkretizovat obecně formulované záměry OU (konkrétní verzi realizovatelných úkolů
pro rok 2005 vedeni OU dodá senátu do zasedání v září 2004). O předložené aktualizaci
se hlasovalo. Výsledek HLASOVÁNÍ:  PRO 13 hlasů, dva se zdrželi.

4. Prorektorka informovala o stavu příprav evaluace na OU a navrhla, aby po LS 2004
evaluace neproběhla a evaluace výuky po ZS 2005 se týkala pouze předmětů typu A.
Senát s návrhem souhlasil. Do komise, která se bude zabývat přípravou evaluace, byl za
AS (na základě hlasování) delegován zástupce SK, p. Mach. Výsledek HLASOVÁNÍ:
PRO 14 hlasů, jeden se zdržel.

5. SK poukázala na skutečnost, že schválený (na zasedání AS 16.6. 2003) návrh na změnu
vnitřních předpisů (Studijní a zkušební řád, čl. 19 – Zápis do akademického roku)
nevstoupil v platnost. Prorektorka Málková slíbila tuto záležitost prověřit.

6. Legislativní komise AS OU (dále LK) dala ostatním členů AS na vědomí navrhované
změny ve statutu. Nejvíce diskutovaným článkem/bodem bylo odvolání rektora, „volební
období senátu“ a odvolání člena AS. LK se sejde v úterý 25. 5. v 7.00 na KČJ FF. Do té
doby očekává další (upřesňující) podněty a připomínky.

Příští schůze AS: 21. června 2004, 15.00, budova rektorátu.

Zapsala: Bogoczová
Verifikovala: Kutnohorská


