Zápis ze zasedání SRUPy ze dne 10.10. 2006
Přítomni: Vlastník Jan, Bříza David, Kroupa Tomáš, Michalica Jiří, Viskup Pavel, Vlčková
Jaroslava, Elstner Martin, Šenauerová Sylva, Bouček Tomáš, Šťáva Vít, Hepnerová Jana, Bek
Tomáš, Daněk Ondřej, Rybyšarová Marcela, Babková Teresa
Omluveni: Doruf Milan, Krejzová Dana, Padělková Zdeňka

Program:
1. Informace z kolegií, senátů, Rady VŠ, Kolejní rady a jednotlivých komisí
Komise a kolejní rada
Komise ani kolejní rada se v touto akademickém roce ještě nesešly.
Kolegium rektora
- informace o činnostech ústavu informatiky (nové magisterské programy)
- změna statutu Univerzity Pardubice, nová úprava mandátu studentů v senátech
- změna studijního a zkušebního řádu
- pravidla a předpisy přiznávání stipendií
- Ústav zdravotních studií se změní na Fakultu zdravotních studií
AS UPa
- členové SRUPy byli informováni o jednáních vedených Senátem UPce, viz. Zápis
z tohoto jednání.
AS FES, DFJP
- v tom to akademickém roce ještě neměl zasedání
AS FCHT
- schválil nové předpisy, které musí podléhat předpisům univerzity
AS FF
- sešel se 9.10. ale na SRUPě nebyl nikdo přítomen z tohoto senátu
2., 3. Změna stipendijního řádu, Změna zkušebního řádu
Doc. Ing. Ivana Kraftová seznámila přítomné členy SRUPy se změnami stipendijního a
studijního řádu.
Změna stipendijního řádu
- Stipendia jsou upravena jako jednorázová či opakovaná. Pravidelná stipendia budou
od současné doby vyplácena měsíčně místo dosavadní čtvrtletní frekvence.
- Ubytovací stipendium stejně jako sociální bude tedy vypláceno měsíčně
Změny ve Studijním a zkušebním řádu
- změna reaguje na kritiku Evropských komisařů týkající se převoditelnosti kreditů
v rámci klasifikace A, B, C, D se bude používat pouze ke statistickým účelům
- změny v článku 19 – upravena kritéria pro uznávání kreditů, došlo ke zjednodušení
uznávání kreditů, došlo k převodu článku na obecnější rovinu
- došlo také ke zrušení článku, který byl v rozporu s Boloňskou dohodou

-

čl. 8 byl doplněn o podmínku, že bakalářská práce či diplomová práce může jít
k obhajobě pouze v případě jejího připuštění vedoucím práce,
proběhla diskuze k čl. 7 a byla navrhnuta změna formulace tohoto článku

Po této diskuzi se paní prorektorka informovala na problémy spojené se studijním systémem
STAG. Nakonec požádala členy SRUPy k zaslání jejich připomínek.
4. Změny ve stravování studentů v menze
Na zasedání se dostavil nový ředitel SKM, aby členy SRUPy informoval o nové směrnici
menzy. Informoval členy o problémech v menze a přednesl návrh nových cen jídel v menze.
Koleje v minulosti kryly ztráty menzy (cca 2 000 000 Kč do konce akademického roku), což
je podle nového ředitele nepřípustné, a proto se rozhodl k tomuto kroku. Dále informoval o
možnosti rozšířit prodejní dobu jídel v menze a o návrhu na rozšíření nabídky jídel.
Pan ředitel SKM navrhl více oddělit ekonomiku menzy a kolejí, čímž bude možné lépe
vybavit koleje a obnovit jejich vybavení.
Usnesení: SRUPa se usnesla na podpoře oddělení ekonomiky menzy a ekonomiky kolejí, jak
to navrhl nový ředitel Správy kolejí a menzy.
Hlasování: 14 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.
Z důvodu ztrátovosti menzy byly navrhnuty dvě varianty na úpravu ceny jídel, popř. oddělení
hlavního jídla a polévky.
Usnesení: SRUPA hlasovala o ponechání jídel jako celku, tj. polévka, hlavní chod, nápoj se
zvýšením ceny.
Hlasování: 6 PRO, 6 PROTI, 3 SE ZDRŽEL.
Předseda Kolejní rady se u pana ředitele SKM informoval na problémy týkající se ubytování
na kolejích:
- každý ubytovaný má mít vlastní přístup k internetu, když si za tuto službu platí;
- jakým způsobem byla kalkulována cena za používání ledničky;
- uspořádání sběru nebezpečného odpadu z kolejí;
- na kolejích dochází ve večerních hodinách k nedostatku teplé vody.
5. Organizace UNIHELPU
Předseda SRUPy a Jan Vlastník informovali členy SRUPy o možné organizaci UNIHELPU.
Jídlo zajistit v Hotelové škole a dále v Menze. Ubytování v rámci areálu kolejí. Exkurze pro
účastníky UNIHELPU po městě, areálu univerzity. Téma UNIHELPU je analýza předchozích
jednání a dále Problematika hendikepovaných studentu na našich VŠ.
Jan Vlastník informoval o organizaci předchozích UNIHELPŮ. UNIHELP byl založen jako
program 4 univerzit, které hledají řešení problémů, společných pro tyto univerzity.
6. Návrh studenta na Udělení ceny Jana Opletala
SRUPa nenavrhla žádného studenta na udělení této ceny.

7. Volba předsedy Komise pro studijní záležitosti
Dana Krejzová odstoupila z postu předsedy Komise pro studijní záležitosti a předseda SRUPy
pověřil ostatní členy komise, aby si zvolili nového předsedu komise ze svých členů.
Předsedou komise byl jednohlasně zvolen Jiří Michalica.
8. Různé
- předseda obdržel dopis k podpoře plánovaného rodičovství
- představení dotazníku týkajícího se všech fakult VŠ
- schránky na jednotlivých fakultách

V Pardubicích 10.10.2006
Zapsala: Rybyšarová Marcela

Ondřej Daněk
předseda SRUPy

