
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 19.11.2001

Zúčastněno: JUDr.Blahuta, Doc.Hančl, Mgr.Jaro�ová, Mgr.Müller, PhDr.Novotná,
Doc.�imíček, Ing.Tvrdík, PhDr.Vandrolová, PaedDr.Vaněk, PhDr.Zajícová, Eva
Krmá�ková, Tomá� Kutnohorský, Petr Popek,

Omluveno: Mgr.Kristiníková, PhDr.Pavlíková, Tomá� Slovák
Neomluveno: Mgr.Kosek, Mgr.Willam, Magda Dorotíková
Ukončeno členství: Mgr.Magdoň, Mgr.Pobořil, Rostislav Černý, Richard Juriga, Helena

Maťa�eje
Hosté: prorektorka PhDr. Hana Srpová,Csc., proděkan PaedDr., Ph.D.Petr Franiok, Tomá�

Kamrád (CIT).

Program jednání:
1) Novela zásad kreditního systému na OU.
2) Změny statutu OU (FF).
3) Projednání návrhů nových členů akreditační komise.
4) Informace k návrhu �Principu rozdělování státní dotace� mezi subjekty OU pro rok 2002.
5) Informace k realizaci po�adavku AS OU týkající ho se vybraných statistických údajů.
6) Různé.

     Předseda senátu seznámil přítomné s návrhem programu, který byl v�emi přítomnými
senátory schválen.

Ad1) Prorektorka Srpová informovala senát o důvodech předkládaného návrhu změny
kreditního systému. Její zdůvodnění doplnil zástupce (CIT), zejména z pohledu technického
zabezpečení. Po rozsáhlé diskusi byl navrhovaný rozsah kreditů pro povinné, povinně
volitelné a výběrové předměty dle jednotlivých druhů studia schválen � tabulka A (zru�ena
tabulka B) v�emi přítomnými senátory.

Ad2) Paní prorektorka předlo�ila pro schválení změnu přílohy č. 5. Statutu OU �Seznam
studijních programů �� spočívající v doplnění o:
- roz�íření bc. Studijního programu Filologie,
- roz�íření Mgr. Studijního programu Filologie,
- roz�íření Mgr. Studijního programu Sociální politika a sociální práce.

     Předlo�ený návrh byl v�emi přítomnými senátory schválen.

Ad3) Prorektorka Srpová a proděkan Franiok předlo�ili senátu návrh na jmenování nových
členů pracovní skupiny akreditační komise Vlády ČR:
Doc.PhDr.Jaroslav Kysučan � PdF OU
Doc.PhDr. Irena Bogoczová,Csc. � FF OU
Doc.MUDr. Milan Grundmann,Csc. � ZSF OU

     Po stručné informaci k odbornosti navr�ených kandidátů byli tito v�emi přítomnými
senátory schváleni.



Ad4) Předseda senátu podal stručnou informaci týkající se návrhu: �Principu rozdělování
státní dotace mezi subjekty OU pro rok 2002� vzhledem k důle�itosti tohoto bodu jednání
bylo dohodnuto, �e:
- senátoři obdr�í návrh �Principu rozdělování �� prostřednictvím e-mail po�ty do

22.11.2001 k prostudování,
- na prosincové zasedání senátu bude pozván autor návrhu prof.Močkoř k vysvětlení

případných dotazů.

Ad5) Předseda informoval o jednání s kvestorem OU ve věci vybraných statistických údajů
po�adovaných senátem a o problematice rozpočtu ve vztahu k rektorátu. Bylo dohodnuto, �e:
- po�adované statistické údaje budou zpracovány za období 1 � 10 měsíc,
- bude předlo�ena strukturovaná analýza rozpočtu rektorátu, Kvestor Ing. Ladislav Kudela

pozván na prosincové zasedání senátu.

Ad6) Různé
a) Byla projednána účast členů senátu na jeho schůzích a byla připomenuta nutnost doplnit
členy senátu za členy, kteří ukončili členství v AS OU. V této souvislosti podal Mgr.
Müller informaci o dopisech na předsedy AS fakult týkající se nutnosti provedení
doplňujících voleb za členy AS OU, kterým členství zaniklo.

b) Předseda informoval senát o odstoupení studenta Richarda Jurigy z funkce senátora AS
OU.

c) Předseda informoval o iniciativě studentů týkající se činnosti Stavovské unie na OU.
d) Student a senátor AS OU Tomá� Kutnohorský byl v�emi hlasy přítomných senátorů

schválen do RV�, kde bude společně se studentkou, senátorkou AS OU Evou
Krmá�kovou zastupovat Studentskou komoru OU.

     Pří�tí zasedání senátu se bude konat 17.12.2001 v 15:30 v zasedací místnosti ZSF OU,
Fráni �rámka 3.

Návrh programu pro prosincové zasedání AS OU

1) Projednání návrhu principu rozdělování státní dotace mezi subjekty OU pro rok 2002.
2) Projednání a vyhodnocení vybraných statistických údajů po�adovaných senátem.
3) Seznámení se  se strukturalizovaným rozborem rozpočtu rektorátu.

V Ostravě 21.11.2001                                                      JUDr. Antonín Blahuta
                                                                                             předseda AS OU


