ZÁPIS
z mimořádného zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 12.5.2014
Přítomní členové SRUPa:
Bronislav Gabryš, Martin Šanda, Michaela Hýsková, Jan Kroupa, Marcel Dittrich, Martina
Líbalová, Ondřej Štěpán, Markéta Kolínová
Omluveni:
Tereza Gazdíková, Helena Rajtrová, Michael Vávra, Radka Knězáčková, Petra Pavlová, Vit
Blanař, Vojtěch Janů, Jan Voráček, Nikola Peřinka, Lumír Gago, Andrea Kamenická, Martin
Kubeček, Pavlína Hlavsová, Monika Eisenhammerová, Ladislav Nekvapil
Program zasedání:
1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
2. Schválení programu zasedání.
3. Projednání návrhu změn ve Studijním a zkušebním řádu UPa.
4. Projednání návrhu změn ve Stipendijním řádu UPa.
5. Projednání návrhu změn ve Směrnici o stipendiích UPa.
6. Různé.
7. Závěr.

Na začátku zasedání bylo přítomno 8 členů, začátek zasedání 16:05.

1. Zahájení.
Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy na mimořádném zasedání SRUPa
svolaném na základě nutnosti projednání vnitřních dokumentů UPa zaslaných prorektorem
prof. Rýdlem.

2. Schválení programu zasedání.
Dále předseda SRUPa představil program zasedání, který obdrželi již v pozvánce.
Program nebyl doplněn o žádný další bod k jednání.
Hlasování o programu zasedání:
7 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

3. Projednání návrhu změn ve Studijním a zkušebním řádu UPa.
Na základě diskuze přítomných členů SRUPa bylo hlasováno v několika článcích o různých
návrzích (hlasování pro-proti-zdržuji se):
-

Článek 5 – (6)

I. ponechání původního návrhu (0-2-6)
II. 10 kreditů a 40 kreditů (4-3-1)
III. 20-40 opakující, nad 40 další ročník (0-5-3)
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IV. hodnotit po roce, 40 kreditů (7-1-0)
-

Článek 5 – (7)

I. neakceptovat změnu, původní znění (2-6-0)
II. předložený návrh (5-3-0)

Přesné znění uvedených článků a jejich navrhovaných změn je v příloze.
Dále byla vznešena otázka, jaký bude postup, pokud jsou studenti v situaci vícenásobného
zápisu nyní a přímo se jich bude týkat změna – konzultace s prorektorem prof. Rýdlem.

4. & 5. Projednání návrhu změn ve Stipendijním řádu UPa, Projednání
návrhu změn ve Směrnici o stipendiích UPa.
Body byly spojeny vzhledem k propojenosti obou materiálů a předběžnému souhlasu
členů SRUPa s předloženými materiály. K těmto projednávaným bodům byla vznešena otázka
do diskuze ohledně rušení ubytovacího stipendia u krátkodobých ubytování. Přítomní členové
na základě diskuze usoudili, že jde o „přesun“ financí z jednoho zdroje do druhého, kdy
studenti dostanou takříkajíc „vše v jednom“. Hlasování o návrhu, tedy přijetí předloženého
znění:
8– 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).

5. Různé.
V tomto bodě nebyl vznesen žádný podnět.

6. Závěr.
Členům SRUPa, kteří se zasedání zúčastnili, předseda poděkoval za účast a aktivitu a
všechny pozval na neformální posezení po ukončení zasedání.
Bc. Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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Příloha – Článek 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice
Článek 5
Kreditní systém

(1) Kreditní systém umožňuje studentovi vytvoření osobního studijního plánu, nebo individuálního
studijního plánu plnění podmínek studia a zároveň slouží k prokázání splněných studijních povinností.
Na univerzitě je využíván Evropský kreditní sytém ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System).
(2) Každý předmět má ve studijním plánu přiřazenu kreditní hodnotu, která vyjadřuje míru zátěže
studenta při studiu daného předmětu. Předmět má kreditní ohodnocení bez ohledu na status
předmětu. Status předmětu může být pro různé studijní programy nebo studijní obory odlišný.
(3) Standardní roční studijní plán je hodnocen počtem 60 kreditů, které jsou rozděleny poměrně mezi
předměty při respektování jejich obtížnosti a časové náročnosti.
(4) Celková suma získaných kreditů je dána součtem kreditů dosažených a uznaných.
(a) Dosažené kredity student získá příslušný počet kreditů ukončením předmětu způsobem
předepsaným studijním plánem.
(b) Uznané kredity student získá na základě rozhodnutí děkana o uznání předmětu z jiného
studia v souladu s Článkem 19 studijního řádu.
(5) Absolvovaný předmět si student nemůže zapsat opětovně s výjimkou předmětů volitelné tělesné
výchovy. Přitom z předmětů volitelné tělesné výchovy si může zapsat pouze jeden předmět za
semestr, a to v souladu se studijním plánem.
(6) Studentovi, který nezískal v zimním semestru prvního roku studia v bakalářském studijním
programu minimálně 15 dosažených kreditů je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
Studentovi, který v hodnoceném akademickém roce nezískal minimálně 40 kreditů, je studium
ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68
zákona. Tato pravidla se nevztahují na studenty, kteří i při získání nižšího počtu kreditů splnili
požadavky dané studijním plánem příslušného studijního programu.
(7) Neukončí-li student zapsaný předmět stanoveným způsobem, zapíše si předmět znovu, nejvýše
však jen dvakrát. Děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu může na základě řádně zdůvodněné
žádosti studenta výjimečně povolit třetí zápis předmětu. Povinnost opakování předmětu se
nevztahuje na volitelné předměty.
(8) Nemůže-li student ukončit zapsaný předmět stanoveným způsobem pro nesplnění podmínky
návaznosti na jiný předmět, studijní oddělení fakulty, nebo studijní oddělení vysokoškolského ústavu
mu zápis nesplněného navazujícího předmětu anuluje.
(9) Na žádost studenta může děkan, nebo ředitel vysokoškolského ústavu povolit nahrazení
zapsaného povinně volitelného předmětu jiným předmětem.
(10) O implementaci kreditního systému v doktorských studijních programech rozhoduje děkan, nebo
rektor, uskutečňuje-li studijní program univerzita.
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