Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 17.5.2005
Přítomni: viz presenční listina
Program:
1) Informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady
Členové SRUPa vyslechli informace z akademických senátů, Rady vysokých škol, a Kolegia
rektora.
2) Kontrola plnění usnesení
Členové SRUPa se vyjádřili k plnění usnesení z minulého zasedání SRUPa. Předseda SRUPa
poděkoval všem, kteří zajistili konání semináře Vysokoškolská legislativa a kladně se vyjádřil
k jeho průběhu.
3) Studijní a zkušební řád UPa
Dne 24.5. se koná schůzka Legislativní komise UPa. Komise se bude zabývat návrhy, které se
dostanou k projednání na AS UPa.
Usnesení: SRUPa pověřuje Magdu Michálkovou a Jana Vlastníka k zastupování SRUPa na
schůzi Legislativní komise AS UPa.
Hlasování: přijato jednomyslně
SRUPa dále řešila navržené změny ve Studijním a zkušebním řádu UPa.
Usnesení: SRUPa navrhuje následující znění čl. 7, odst. 8 SZŘ:
“Nezíská-li student kredity za předmět podle odst. 4, musí si předmět zapsat znovu. Během studia
jednoho studijního programu si student může předmět zapsat nejvýše třikrát.”
Tento návrh považuje SRUPa za kompromis mezi původním zněním a návrhem FES.
Hlasování: přijato jednomyslně
Usnesení: SRUPa navrhuje ponechat původní znění článku 8, odst. 5 SZŘ, které se týká
náhradních podmínek zápočtu.
Hlasování: přijato jednomyslně
SRUPa sestavila ad hoc pracovní skupinu pro SZŘ, ve složení:
DFJP- Pavel Viskup
FES- Iveta Malá
FChT- Zdeňka Padělková
FHS- Magda Michálková

Usnesení: SRUPa ukládá předsedovi SRUPa a předsedovi komise pro studijní záležitosti
vypracovat návrh argumentů SRUPa k SZŘ do 18.5., a rozeslat jej členům pracovní skupiny.
Hlasování: přijato jednomyslně
4) Strategické záležitosti
SRUPa se tímto bodem bude zabývat podrobněji po prázdninách.
5) Rezignace předsedy, volby
Ing. Jiří Krátký rezignoval na funkci předsedy SRUPa.
Jelikož se tato volba koná uprostřed funkčního období, proběhla volba předsedy SRUPa z řad
stávajících členů předsednictva.
Proběhla tajná volba.
Jiří Krátký- 0 hlasů
Pavel Viskup- 1 hlas
Zdeňka Padělková- 2 hlasy
Dana Krejzová- 5 hlasů
Jan Vlastník-11 hlasů
Novým předsedou SRUPa stal Jan Vlastník.
Mgr. Jiří Urban poděkoval za přítomné odstupujícímu předsedovi k jeho skvělé práci a vyjádřil
lítost nad jeho odchodem.
6) Různé
Pan prorektor Cakl nabídl SRUPa možnost spolupráce na projektu zabývajícím se řízením
vysokých škol. Spolu se studenty z Opavské Univerzity v Opavě, Ostravské Univerzity v Ostravě a
Západočeské Univerzity v Plzni by měl proběhnout na podzim 2005 seminář o vlivu studentů na
řízení vysokých škol.
Bude stanoven tým lidí, kteří se tímto budou zabývat. Koordinátorem akce bude Jan Vlastník.
Příští zasedání SRUPa bylo předběžně naplánováno na 7.6. od 18.30. Předsednictvo se sejde
v 18hod.
Zapsala: Dana Krejzová
Jan Vlastník v.r.
předseda SRUPa

