
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 11. října 2004 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Hradecký,  Kalina, Kalus, Konečná, Rumpel, Solárová, 
Šumberová, Treterová, Klapcová, Kubala, Smolková, Vlček. 
Omluveni: Plášek, Sedláriková, Habiballa 
Nepřítomni: Bucharová 
Program: 
1. Předseda AS PřF OU RNDr. Rumpel, Ph.D. přivítal přítomné a seznámil je 

s programem. 
2. Doplňkové volby do Studentské komory AS PřF OU a AS OU – organizace voleb: 
• předsedkyní volebních komisí byla členy Studentské komory AS PřF OU zvolena Monika 

Klapcová 
• výzva k podávání návrhů kandidátů (navrhovat mohou členové Studentské komory i 

členové Komory akademických pracovníků)  - do 15. 10. 2004 – zajistí Smolková 
• seznam kandidátů do obou Akademických senátů (AS PřF OU i AS OU) – do 29. 

října 2004 do 13 hodin (s písemných souhlasem a vlastnoručním podpisem 
navrhovaného kandidáta) – sekretářce děkana p. Javorské, popř. p. Balonové na 
sekretariátě KFG 

• příprava volebních uren  (AS PřF OU a AS OU) – zajistí Kubala 
• seznam voličů z řad studentů – zajistí Klapcová 
• termín voleb – 9. a 10. listopadu 2004 vždy od 830 do 1230hodin, z toho 9.11. na PřF 

OU - Hladnově, 10. 11. na PřF OU – na ulici 30. dubna 22 
• schůzka volební komise a zhotovení volebních protokolů – 10.11. ve 1230 v zasedací 

místnosti děkanátu PřF OU  
 
3. Diskuse o problémech OU a PřF OU 
• Změna studijního řádu – AS PřF OU již diskutoval s paní proděkankou a dal 

připomínky ke změně studijnímu řádu proděkance pro studium v dubnu 2004. Na tomto 
říjnovém zasedání AS PřF OU došlo k doplnění stávajících připomínek: 

 Upravit možnosti konat dílčí státnice z jednoho oboru za předem stanovených podmínek. 
 Podpořit stabilitu váženého průměru pro souborné zkoušky (1,5). 

• AS PřF žádá vedení PřF: promyslet a vytvořit jednoduchý a transparentní systém uznávání 
výsledků studia v zahraničí hl. kreditů ECTS při studiu studentů v zahraničí  např. v rámci 
ERASMA. 

• AS PřF vyzývá vedení PřF ke zvážení možnosti zavedení volitelných předmětů 
přednášených v angličtině na PřF. 

 
4. Různé 
• Informace o návrhu vytvoření nové katedry na PřF OU – Katedry ekonomiky a 

managementu.    
• Předseda AS PřF OU vyzval přítomné do zapojení členů do Diskusního fóra, popř. jeho 

větší propagaci pro studenty. 
• AS PřF OU byl seznámen s problematikou týkající se termínů zkoušek na KBi –  Drozd. 
 
Příští zasedání AS PřF OU se bude konat 22. listopadu 2004 ve 13 hodin v zasedací 
místnosti děkanátu. 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.  Verifikoval: RNDr.Petr Rumpel, Ph.D. 
jednatelka AS PřF OU                                            předseda AS PřF OU  
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