Zápis ze zasedání
Studentské rady Univerzity Pardubice
ze dne 2.5.2006
Přítomni: Krejzová Dana, Michálková Magda, Doruf Milan, Machuča Lubomír, Kroupa
Tomáš, Bříza David, Hepnerová Jana, Viskup Pavel, Bouček Tomáš, Michalica Jiří, Daněk
Ondřej, Vlastník Jan, Rybyšarová Marcela, Martin Elsner
Omluveni: Bek Tomáš, Vlčková Jaroslava, Padělková Zdeňka, Šenaurová Sylva
Neomluveni: Horáček Petr, Kubín Tomáš, Nachtigal Petr, Jirásková Kateřina, Štifter Jan,
Valenta Aleš, Martina Valcová, Dita Kubátová, Lukáš Man, Hájek David, Kocman Jean
Program:
1. Informace z kolegií, senátů, Rady vysokých škol, Kolejní rady a jednotlivých komisí
Kolegium rektora:
o děkani byli opětovně požádáni o doplnění informací do STAGu
o prospěchová stipendia by pro příští rok mohla již být vyplácena jako pravidelné měsíční
dávky
o budou probíhat akreditační řízení na jednotlivých fakultách a budou zavedeny nové obory
pro akademický rok 2006/2007:
FChT: Podniková chemie
FES: Ekonomie a provoz podniku, Management ochrany podniku a společnosti,
DFJP: Dopravní stavitelství
FF: proběhne reakreditace oborů a nový obor slavistika EU
Fakulta restaurování: magisterský obory malba, kámen, papír
Ústav elektrotechniky: magisterský obor Informatika
o sociální stipendia nebudou vyplácena, problém je na MŠMT - nejsou zajištěny peníze
AS UPa:
o nový studijní a zkušební řád
o rozpočet na příští akademický rok
o zvednutí výplat akademických pracovníků
o v Doubravicích se podařilo zakoupit optická vlákna a bude tedy lepší přístup k internetu
o začala jednání o koupi budovy chemicko-technologické, peníze jsou zajištěny a byl dán
předběžný souhlas k odkupu.
Na fakultních senátech byly schváleny výroční zprávy jednotlivých fakult a jejich rozpočty.
RVŠ, Komise pro vzdělávací činnost RVŠ
o zabývá se změnami strukturalizace studia a problematikou sociálního stipendia
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SKRVŠ
o navrhuje zcela odstranit věkovou hranici 26-ti let ve studiu
o tvoří se nové webové stránky (www.skrvs.cz)
o otázka sociálních stipendií – na VŠ jsou sociální stipendia dávána jako příspěvek, přesto,
že by mělo jít o dotaci (ta lze použít pouze k účelu pro který byla přidělena)
Komise pro studijní záležitosti
o vyrábí se schránka na dotazy a připomínky studentů - bude dřevěná, závěsná, oficiální
popis bude vyroben v infocentru, cena zatím není určena
o tuto schránku lze vyrobit i pro ostatní fakulty, otázkou je financování
Usnesení: SRUPa souhlasí se zápisem komise pro studijní záležitosti.
Hlasování: 14-0-0
Komise pro vnější vztahy
o na schůzi byly vytvořeny plakáty vyzývající studenty FF k účasti na Akademické obci FF
2. Informace o Majálesu
o informace jsou na plakátech, které jsou vyvěšeny na nástěnkách fakulty
o SRUPa dala souhlas ke konání této akce, zaštiťuje konání této akce,
3. Účast na mítinku ECTS
o setkání se koná se 4.- 5. 5.2006
Předseda SRUPa vyzval přítomné k účasti na této akci, a to hlavně ve čtvrtek
od 17:45-18:30 v místnosti A4
o byli osloveni studenti, kteří byli v zahraničí přes program Sokrates/Erasmus, aby se této
akce zúčastnili
o program i materiály k této akci byly členům SRUPa předem zaslány
4. Organizace UNIHELPu
o pořádání UNIHELPu bylo přesunuto na příští akademický rok (říjen- listopad 2006),
jelikož se zástupci jednotlivých univerzit nejsou v tomto akademickém roce již schopni
zúčastnit
o předseda SRUPa vyzval přítomné, aby se podíleli na organizaci této akce v příštím roce,
tj. zajistit ubytování, místnosti pro přednášky, jídlo, program pro členy, atd.
Usnesení: SRUPa pověřuje Magdu Michálkovou, Davida Břízu, Pavla Viskupa a Jana
Vlastníka organizací UNIHELPu. SRUPa jim také ukládá, aby do příštího zasedání SRUPa
sestavili předběžný návrh programu zasedání UNIHELP.
Hlasování: 14-0-0
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5. Rozpočet SRUPa
o Jan Vlastník informoval o situaci ohledně rozpočtu SRUPa
o SRUPa disponuje částkou cca 45 000,- na svou běžnou činnost a na akce pořádané pod
záštitou SRUPa (30 000,- je vyčleněno na organizaci a financování UNIHELPu)
o rozpočet SRUPa bude předložen ke schválení na zasedání AS UPa
Usnesení: SRUPa pověřuje předsedy jednotlivých komisí, aby dodali podklady k vytvoření
rozpočtu do 13.5. 2006 a zaslali, za danou komisi, tento návrh předsedovi SRUPa.
Předsednictvo projedná jednotlivé návrhy na zasedání, dne 15.5.2006.
Hlasování: 14-0-0
Odešel Milan Doruf.
6. Různé
o Jan Vlastník poskytl komentář k zasedání UNIHELPu, které probíhalo 22. – 25. 03. 2006
v Ostravě. Materiál byl zaslán členům SRUPa s dostatečným předstihem.
Proběhla diskuse nad konkrétními body závěrů ze zasedání UNIHELP.
Další výsledky UNIHELPU budou projednány na příštím zasedání SRUPa.
Usnesení: SRUPa navrhuje vytvoření motivačního článku v dopise o přijetí studenta.
Hlasování: 0-3-10
Návrh nebyl přijat.
Usnesení: SRUPa navrhuje vložení informace o Lodivodu do aktualit na internetové stránky
univerzity.
Hlasování: 8-5-0
o předseda SRUPa měl dotaz na Jana Vlastníka, kde se řeší ubytovací stipendia na ÚEI a
vysvětlil mu správný postup v této záležitosti
o Klub DydyBaba - členové SRUPa diskutovali o tom, zda podpořit ponechání tohoto klubu
současnému nájemci či nikoliv
Usnesení: SRUPa žádá provozovatele klubu DydyBaba o předložení plánu rozvoje klubu
DydyBaba.
Hlasování: 13-0-0.
o Informace předsedy SRUPa:
- paní ředitelka Skokanová zaslala informaci o vyloučení slečny Davidové z kolejí
z důvodu neplacení kolejného
- registrace na konferenci v norském Trondheimu

Zapsala: Marcela Rybyšarová
Ondřej Daněk v.r.
Předseda SRUPa
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