ZÁPIS
z 10. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 25. března 2013
Přítomní senátoři: Vít Blanař, Eliška Drabinová, Martin Šanda, Ondřej Štěpán,
Milan Šťovíček, Michael Vávra, Jan Voráček.
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Projednání navrhovaných změn v SZŘ.
Diskuze nad současnou situací Kolejní rady.
Různé.
Závěr.

Začátek zasedání 16:05.
Na začátku zasedání bylo přítomno 7 členů.

1. Zahájení
Předseda Studentské rady UPa Bc. Šanda přivítal všechny přítomné členy a představil
program zaslaný v pozvánce. Nikdo z přítomných neměl k programu žádnou připomínku, ani
další podnět a tak byl program jednohlasně schválen.
Hlasování: 7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE)

2. Projednání navrhovaných změn v SZŘ.
Přítomní členové SRUPa postupně prošli všechny navrhované změny Studijního a
zkušebního řádu UPa. Po diskuzi ke každé vyznačené změně proběhla diskuze a výsledkem
diskuze byl seznam připomínek. Tyto připomínky k navrhovaným změnám SZŘ budou po
zasedání s našimi připomínkami zaslány prof. Rýdlovi (prorektor pro vzdělávání a záležitosti
studentů). Seznam a znění těchto připomínek a poznámek je uveden v příloze.
Po ukončení diskuse bylo přijato usnesení.
Usnesení:
Studentská rady UPa projednala návrh novely studijního a zkušebního řádu Univerzity
Pardubice a uložila předsedovi Bc. Šandovi předat návrhy SRUPy prorektorovi pro
vzdělávání a záležitosti studentů prof. Rýdlovi.
Hlasování: 7 – 0 – 0.

3. Diskuze nad současnou situací Kolejní rady.
Předseda SRUPa informoval přítomné o úpadku Kolejní rady – po rezignaci dosavadní
předsedkyně Bc. Evy Neoralové se nenašel žádný zájemce o práci v Kolejní radě. Proto jsou
v současné době pověřeni vedením Kolejní rady předseda a 1.místopředseda SRUPa
Bc. Martin Šanda a Bc. Jan Voráček, dokud se situace nezlepší. Po diskuzi na toto téma bylo
vzneseno několik návrhů na zlepšení situace:
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-

Vyvěsit informace na intranet,
Letáčky po budovách, patrech – na frekventovaných místech,
Osobní iniciativa členů SRUPa.

4. Různé.
Předseda SRUPa informoval o organizaci jednodenní konference pro studentské
akademické senátory a senátorky, kterou bude hostit Univerzita Pardubice za podpory vedení
univerzity a předsednictva AS UPa. Konference se bude konat 19.4.2013 a navazuje na
podařenou dvoudenní konferenci konanou na podzim roku 2012, kde studentští senátoři
z vysokých škol celé republiky představili fungování jejich akademických senátů a
absolvovali několik workshopů.

5. Závěr.
Na závěr předseda SRUPa poděkoval všem přítomným za účast a zasedání SRUPa ukončil.

Bc. Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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Příloha č. 1
-

Část první, článek 4, ods. 4

Není definované, jaký status bude mít předmět zapsaný mimo fakultou dané předměty
(předmět mimo studijní plán) - naším návrhem je současný model, tedy status C (volitelný
předmět).
-

Část první, článek 5, vynechání odst. 6 a7

Nejsou přečíslované odstavce následující.
Není nám z toho jasné, jestli lze předmět vůbec opakovat, příp. mnohokrát? Lze si předmět
zapsat třeba 4x bez mimořádných žádostí?
-

Část druhá, článek 6, ods. 1

Úplně nerozumíme co je cílem změny? Bude stejný stav jako nyní, jen to bude schvalovat
vědecká rada - je záměr, aby vědecká rada schvalovala vše, má být garantem toho, že je daný
pracovník schopen přednášet? (to jsou ovšem úvahové připomínky, pokud to je dlouhodobý
koncept např. ve vzdělávání pracovníků, je to pochopitelné) - je také nutné si uvědomit
obtížnost splnění např. pro FZS, kde je v těchto oborech doc. a prof. velmi málo...
-

Část druhá, článek 7, ods. 7

Stará formulace je podle našeho názoru přijatelnější, obáváme se výkladu formulace
uspokojivě omluvit, celkového nového výkladu.
-

Část třetí, článek 16, ods. 11

Jenom formální věc - v doplněném textu chybí v pasáži předložka "podávat v písemné
neanonymní podobě v termínu nejpozději tři dny".
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