Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 26.4.2005
Přítomni: viz presenční listina
Program:
1) Informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady, SKM.
Členové SRUPa vyslechli informace z akademických senátů a Rady vysokých škol.
Na zasedání Kolejní rady bylo projednáváno navýšení kolejného od akademického roku 2005/2006
(průměrné navýšení kolejného o 900Kč) dle materiálu předloženého ředitelkou SKM.
Usnesení: SRUPa bere na vědomí úpravu cen kolejného od akademického roku 2005/2006.
Hlasování: 16-0-0
Na zasedání AS UPa byly projednávány výroční zprávy, dále se jednalo o rozšíření seznamu obcí,
ze kterých studenti nebudou dostávat příspěvek na kolejné. Dalším bodem jednání byl rozpočet a
pravidla přijímacího řízení do magisterského studia na ÚZS.
2) Studijní a zkušební řád
SRUPa obdržela návrh novely SZŘ od prorektora doc. Jandy. Do řádu byly přidány dva články, o
uznávání absolvovaných částí studia a o mimořádných opravných prostředcích.
Usnesení: SRUPa se připojuje k návrhu novely SZŘ, který byl předložen vedením univerzity.
Hlasování: 17-0-0
3) Organizační zajištění semináře Vysokoškolská legislativa
Usnesení: SRUPa ukládá:
- zajistit oběd v menze Magdě Michálkové
- zajistit občerstvení Janu Vlastníkovi
- zajistit úklidu místnosti SRUPa Pavlu Viskupovi
- zajistit flip-chart Jiřímu Krátkému
Hlasování: 17-0-0
4) Setkání studentů s vedením fakult a výstupy ze setkání
Setkání proběhlo pouze na FHS.
Usnesení: SRUPa ukládá:
Daně Krejzové dodat zápis a článek do Zpravodaje univerzity.
Hlasování: 17-0-0
Zástupcům FChT bylo navrženo provést průzkum, zda mají studenti zájem o setkání s vedením
fakulty (formou dotazníků).
Na FES proběhlo jednání s děkanem o případném setkání studentů s vedením fakulty.
Na DFJP obdobně jako na FChT.

5) Komunikace SRUPa se studenty
Usnesení: SRUPa ukládá:
Janu Vlastníkovi zabezpečovat příspěvky o činnosti SRUPa do každého čísla Zpravodaje
univerzity.
Hlasování: 17-0-0
6) Různé
Usnesení:
SRUPa ukládá předsedovi SRUPa převzít odpovědnost za inventář SRUPy.
Hlasování: 17-0-0
SRUPa ukládá předsedovi Kolejní rady zasílat zápisy z KR všem členům SRUPy.
Hlasování: 17-0-0
Zapsala: Ing. Sylva Šenauerová
Ing. Jiří Krátký v.r.
předseda SRUPa

