Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 22.2.2005
Přítomni: Jiří Krátký, Marcela Vošvrdová, Magda Michálková, Lukáš Man, Jiří Urban, Tomáš Bek, Dana
Krejzová, Sylva Šenauerová, Ondřej Daněk, Petr Horáček, Petr Nachtigall, Zdeňka Padělková, David Bříza,
Jana Hepnerová, Lubomír Machuča, Jaroslava Vlčková, Jan Vlastník
Omluveni: Petr Franc, Iveta Malá, Pavel Viskup, Jean Kocman, Michal Bareš, Patricie Satrapová, Kateřina
Jirásková
Neomluveni: Miloslav Ježek, Tomáš Hodr, Dita Kubátová, Jan Štifter
Program:
1. Informace z kolegií, senátů a SKRVŠ
Členové SRUPa informovali o činnosti jednotlivých akademických senátů a Studentské komoře Rady
vysokých škol:
AS FCHT - problém povinných předmětů, senátoři informovali o návrhu, aby studenti byli ze studia
vyloučeni za neplnění docházky na své povinné předměty
AS FES - disciplinární komise zvolila nové členy
AS DFJP – posun bakalářských zkoušek
AS FHS - doplňující volba předsednictva, změna statutu FHS
Kolegium rektora – změna studijního řádu
- od dubna vzrostou mzdové tarify cca o 10%
- nabídka spolupráce s univerzitou s Singapuru
- stipendia na ubytování (stanovena 4 kritéria- student studuje svůj 1. program, je
občanem ČR nebo EU, studuje ve standardní době, bydlí v jiném okrese než je jeho VŠ –
toto kritérium bude nahrazeno, bude vypracován seznam obcí, ze kterých studenti
nebudou dostávat stipendium na ubytování)
- platný systém rozdělování stipendií na ubytování bude fungovat od 1.10.05
2. Informace z komise pro vnější vztahy a kolejní rady
Kolejní rada – od minulého zasedání SRUPa se nesešla
- přihlásil se pouze jeden zájemce pro externí práci v KR
- schůze s ředitelkou SKM, p. Skokanovou, ohledně kouření na chodbách kolejí
- opět probíhá kontrola spotřebičů na jednotlivých pavilonech
Úkol: SRUPa ukládá Kolejní radě vyvolat jednání o odstranění nerovných podmínek ubytování
studentek ÚZS.
přijato jednomyslně
Komise pro vnější vztahy – byly vyvěšeny plakáty informující o probíhajících výběrových řízeních
- navržen nový design nástěnky (proběhne “rekonstrukce”)
- členové SRUPa poděkovali Honzovi Vlastníkovi za tvorbu www stránek
Závěr: Nástěnky KR i SRUPa budou mít jednotný vizuální styl.
Úkol: SRUPa ukládá Komisi pro vnější vztahy začít vyjednávat s vedeními jednotlivých fakult o
termínech pro plánované setkávání se studenty.
přijato jednomyslně
3. Koncepce činnosti SRUPa

Úkol: Členové SRUPa zašlou fotografii J. Vlastníkovi (ad tvorba www stránek).
4. Komise pro studijní záležitosti
Komise se setkala s prorektorem doc. Jandou a projednala s ním změny, které chce vedení UPa zavést do
studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a magisterské studium.
V diskusi byly projednány návrhy vedení UPa, členové SRUPa se kladně vyjádřili pouze k návrhu na zvýšení
min. hranice počtu kreditů pro postup do dalšího ročníku z 15 na 20. K ostatním návrhům se SRUPa
vyjádřila negativně. J. Vlastník předložil své návrhy změn SZŘ.
Úkol: Navrhované změny rozešle J. Vlastník všem členům SRUPa. Připomínky boudou zasílány do
konference SRUPa do 6.3., projednány budou na další schůzi SRUPa.
7. Závěr
Další zasedání SRUPa je naplánováno na 8.3.2005 v 18h

Zapsala Dana Krejzová.

Ing. Jiří Krátký
Předseda SRUPa

