
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 22.10.2001

Zúčastněno: 12
Omluveno: 2
Neomluveno: 6
Ukončeno členství: 4
Hosté: Doc. Ing. Pánek Petr, CSc.

Program jednání:
1) Projednání �Řád celo�ivotního vzdělávání�.
2) Projednání �Studijní, zku�ební a organizační řád doktorského studia ZSF OU�.
3) Projednání �Statutu� vysoko�kolského pěveckého sboru.
4) Stanovisko fakult a senátů k výpůjční době univerzitní knihovny během zkou�kového

období a prázdnin.
5) Projednání návrhů po�adovaných statistických údajů.
6) Projednání plánu práce AS OU pro akad. rok. 2001/2.
7) Projednání změny Statutu OU, příloha č. 5 na PdF z �vychovatelství� na �vychovatelství

s volnočasovým a resocializačním zaměřením.
8) Různé.

V úvodu předseda senátu kriticky zhodnotil  účast na posledních 3 zasedáních senátu   
a seznámil přítomné s návrhem programu, který byl schválen.

Rektor OU informoval přítomné senátory o průběhu jednání Konference rektorů. Ve
svém vystoupení doplnil informace zveřejněné v tisku a uvedené na internetu týkající se
zejména po�adavku vysokých �kol na koncepční ře�ení neudr�itelné situace na veřejných
vysokých �kolách. Rozsáhlá diskuse vyústila v prohlá�ení Akademického senátu
Ostravské univerzity, které bude zveřejněno v Listech OU i na webových stránkách OU.

Ad1) Byla projednána a schválena definitivní verze Řádu celo�ivotního vzdělávání na OU.
Ad 2) Byl projednán a schválen předlo�ený �Studijní a organizační řád� doktorského
studijního programu sociální práce Zdravotně sociální fakulty. Akreditace uvedenému
doktorskému studijnímu programu byla udělena rozhodnutím M�MT a program byl bez
připomínek schválen AS ZSF.
Ad 3) Tento bod byl s ohledem na �ádost překladatele přelo�en na pří�tí zasedání.
Ad 4) Tento bod byl z důvodu neúplných informací přelo�en na pří�tí zasedání.
Ad 5) Předlo�ený návrh po�adovaných statistických údajů byl po doplnění schválen.
Statistické údaje budou AS OU útvarem kvestora poskytovány 1x za rok, a to za období 1-10
měsíc a budou slou�it mimo jiné jako podklady pro projednávání rozpočtu OU.
Ad 6) Plán práce AS OU byl předbě�ně projednán a po případném doplnění o návrhů rektora
a prorektorů bude definitivně projednán na listopadovém zasedání senátu
Ad 7) Senát schválil předlo�enou změnu statutu OU, příloha č. 5, na PdF dle předlo�eného
návrhu. Jedná se o změnu názvu studijního oboru �Vychovatelství� na �Vychovatelství
s volnočasovým a resocializačním zaměřením�.
Ad 8) Různé
a) V souvislosti s vysokou absencí členů senátu na zasedání bylo upozorněno na skutečnost,

�e z důvodu ukončení studia, pracovního poměru apod. oznámili zánik členství v AS
- Mgr. Martin Pobořil � nástup do funkce proděkana
- Mgr. Libor Magdoň � změna pracovního poměru



- Mgr. Rostislav Černý � ukončení studia
V této souvislosti bylo ulo�eno místopředsedovi AS Mgr. Müllerovi, CSc., aby dopisem
upozornil příslu�né fakultní senáty na nutnost provedení doplňujících voleb dle článku 1
odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS OU

b) Senát vzal na vědomí informaci Ing. Tvrdíka o připomínkách akademické obce
Přírodovědecké fakulty k AS OU.
- v zápisech ze zasedání AS OU uvádět konkrétněji o čem informovali jednotliví

vystupující
- rozpočet rektorátu je opakovaně neúměrně vysoký, nutnost AS OU kontrolovat

účelnost jeho čerpání. Členové senátu byli nabádáni k zodpovědněj�ímu schvalování
rozpočtu pro rektorát

c) Projednal se návrh na zvolení studenta Tomá�e Kutnohorského do Rady V�. Volba bude
provedena na pří�tím zasedání AS OU

d) Byla projednána a schválena změna studijního a zku�ebního řádu Ostravské univerzity
týkající se vá�eného studijního průměru.
- VSP se vypočte jako podíl součtu výsledných známek ze zapsaných předmětů.

(Původní znění bylo � ze zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů).

V�echny projednané návrhy byly v�emi hlasy zúčastněných senátorů schváleny.

Pří�tí zasedání senátu bude 19.11.2001 v 15.30 v zasedací místnosti ZSF na ul. Fráni �rámka.

V Ostravě 24.10.2001                                                      JUDr. Antonín Blahuta
                                                                                             předseda AS OU


