
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 14. 1. 2002

Přítomni: Čajánek, Drozd, Du�ek, Novák, Havrlant, Mulková, Rumpel, Solárová, Wahla,
      Pavelka

Omluveni: Maťa�eje, Hradecký, Müller, Telnarová, Völkl

Nepřítomni: Rozehnal, Grygarová, Habiballa, Zapletalová, Urban, Struhařová

Program:

1. Zahájení � ing. Du�ek přivítal přítomné a zároveň omluvil nepřítomnost Mgr.
Hradeckého � předsedy AS PřF OU pro nepřítomnost ze zdravotních důvodů.

2. Doplňující volby do AS OU:
a) termín nahlá�ení kandidátů do AS OU � návrhy kandidátů z řad studentů s jejich

stručnou charakteristikou (studijní obor, rok studia apod.) je nutno nahlásit Mgr.
Lubomíru Müllerovi z katedry FGG nejpozději do 21. ledna 2002  do 900 hodin.
K podání návrhu je třeba písemný souhlas kandidáta se svou nominací!

b) Soupis v�ech kandidátů bude vyvě�en 21. ledna 2002. Zodpovídá volební komise ve
slo�ení: Mgr. Lubomír Müller (FGG) � předseda, Ing. Josef Tvrdík (INF) , Jan Pavelka
(INF).

c) 22. a 23. ledna 2002 proběhnou doplňující volby do AS OU ve vstupních prostorách
PřF OU v době od 830 do 1330 v obou uvedených dnech.

�ádáme  studenty, aby se voleb svých zástupců do AS OU zúčastnili v co největ�ím počtu!

3. Různé:
a) Opakovaně �ádáme kolegium rektora, aby se vyjádřilo k novým www stránkám

Ostravské univerzity � viz zápis z minulého zasedání.
b) Prosíme proděkanku pro studium Doc. PaedDr. Danu Kričfalu�i, CSc. o vyjádření

k připomínce, týkající se předzápisu studentů PřF OU. Bylo zji�těno, �e v době
rezervované pro studenty PřF OU se v prostorách vyhrazených pro zápis pohybují studenti
jiných fakult, čím� znemo�ňují předzápis studentům PřF OU. �ádáme proto o  zvá�ení,
zda by nebylo vhodné přidělit pro studenty jiných fakult zvlá�tní místnost. Dále prosíme o
přehození harmonogramu předzápisu tak, �e začínat budou studenti 5. ročníku, pro které
je volba povinně volitelných předmětů prioritní.

Pří�tí zasedání AS PřF OU se bude konat 18. února 2002 ve 1300 hodin v zasedací místnosti
děkanátu.

Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Verifikoval: Ing. Radek Du�ek
     jednatelka AS PřF OU        místopředseda AS PřF OU


