Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 7. 11.2005
Přítomni:
Jaroslava Vlčková, Zdeňka Padělková, Jana Hepnerová, Pavel Viskup, David Bříza, Tomáš
Bek, Milan Doruf, Jean Kocman, David Hájek, Sylva Šenauerová, Dana Krejzová, Ondřej
Daněk, Tomáš Kroupa, Aleš Valenta, Lukáš Man.

Omluveni:
Dita Kubátová, Magda Michálková, Iveta Malá.

Program jednání:
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení, uvítání nového zástupce FHS v řadách SRUPa,
hlasování o důvěře předsedovi SRUPa,
představení kandidátů do SKRVŠ,
informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady,
diskuze týkající se voleb rektora,
příprava témat na zasedání AS UPa 8.11.2005,
různé.

1) Zahájení, uvítání nového zástupce FHS v řadách SRUPa
Předseda SRUPa Jan Vlastník uvítal senátory na druhém oficiálním zasedání v novém
akademickém roce 2005/2006.
David Bříza následně představil nového zástupce akademického senátu FCHT Tomáše
Kroupu.

2) Hlasování o důvěře předsedovi SRUPa
Jelikož předseda Jan Vlastník při hlasování v AS UPa 12.6.2005 nedostál předchozí
domluvě ze zasedání SRUPa, hlasování se týkalo schválení SZŘ, kdy si studenti chtěli
prosadit všechny tři studentské požadavky, bylo hlasováno o důvěře v něj.
Předseda se k tématu již vyjádřil na minulém zasedání SRUPa.

a. Volba skrutátorů
Jako skrutátoři byli navrženi Jana Hepnerová a David Bříza.
Usnesení: SRUPa schvaluje navržené skrutátory.
Hlasování: 16-0-0
Usnesení: SRUPa projevila důvěru Janu Vlastníkovi.
Hlasování: 7 – 7 – 1 (1.kolo – hlasování nerozhodně)
Hlasování: 8 – 6 – 1 (2. kolo – důvěra byla projevena)

3) Představení kandidátů do SKRVŠ
Členům SRUPa se představili kandidáti do SKRVŠ. Kandidáti byli Dana Krejzová, Magda
Michálková (omluvena, v zastoupení Dany Krejzové) a Milan Doruf, nynější delegát v
SKRVŠ za UPa.
Po představení kandidátů došlo k volbě.
Hlasování o fci delegáta:
Milan Doruf – 6 hlasů
Dana Krejzová – 10 hlasů
Magda Michálková – 0 hlasů
Hlasování o fci náhradníka:
Milan Doruf – 3 hlasy
Dana Krejzová – 3 hlasy
Magda Michálková – 10 hlasů
Usnesení: Jako delegát v SKRVŠ byla zvolena Dana Krejzová a jako náhradník Magda
Michálková.

4) Informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady
Členové SRUPa vyslechli informace z akademických senátů.
AS FHS: Jednalo se o změně názvu fakulty na Filosofická vs. Filozofická. Volby
disciplinární komise.
AS FES: Bude zasedat 8.11.2005 kde bude probíhat volba předsednictva.
AS FCHT: Bylo voleno nové předsednictvo, dále byl schválen rozpočet a projednával se
návrh na akreditaci nového studijního bakalářského programu.
ÚZS: Studenti se nadále snaží o setkání s vedením ústavu.

5) Diskuze týkající se voleb rektora
Členové SRUPa diskutovali o navrženém kandidátovi na fci rektora a o jeho projevu při
představení akademické obci dne 3.11.2005.

6) Příprava témat na zasedání AS UPa 8. 11.2005
a. vznesení požadavku na přezouvání se v počítačových učebnách FEI a zřízení
místnosti na odkládání svršků studentů
b. nedostatečné vybavení STAGU informacemi

7) Různé
a. Schůzka s prorektorem doc. Ing. Jaroslavem Jandou, CSc. Otázka výkladu SZŘ
(získání zápočtů a opravných termínu – čl. 8., odst. 6.).
b. Předseda SRUPa informoval o diskuzi s prorektorem Caklem na téma ”barevné
informační kartičky” pro studenty týkajících se problematiky studia na UPa např.:
postup práce s IS STAG, užitečné rady a informace pro studenty.Druhá strana
kartičky by například mohla obsahovat jízdní řády nebo kalendáře.
Usnesení: Do konce týdne se předsedovi ozvou zájemci o působení v projektu.
c. Ondřej Daněk informoval členy SRUPa o nevyužité kapacitě lůžek na kolejích
(konkrétně 150-ti). V návaznosti na tom rovněž informoval o jednání týkajícího se
nové žádosti pro ubytování na kolejích.
d. Jana Hepnerová informovala členy SRUPa o úspěšném setkání studentů s vedením
FCHT ve čtvrtek 3.11.2005.

e. Tomáš Bek a Jan Vlastník seznámili radu s průběhem představení SRUPa na začátku
přednášek studentů (FES, ÚEI) ve velkých posluchárnách (B1, A1).

Zapsala: Sylva Šenauerová
...........................................
Jan Vlastník
Předseda SRUPa v. r.

