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Návrh Programu Akademického senátu Masarykovy university 2000  
Posláním AS MU je  působit jako rozvojová a regulační síla university, jako místo, kde se v procesu komunikace mezi 
zástupci fakult a RMU podporuje otevřenost, vzájemná důvěra a porozumění různorodým zájmům jednotlivých součástí MU, 
formulují se společná stanoviska, vzniká identita a vize rozvoje university jako celku. Douhodobým cílem je nastolení 
organizační kultury, známé pod označením "učící se organizace".  
1.Řízení činnosti AS. V řízení jednotlivých zasedání se postupně střídají předseda AS 
s oběma místopředsedy. AS zasedá v předem stanovených termínech (ve zbytku tohoto 
semestru 20.3., 17.4. a 8.5) vždy v době od 16.hod do 18.hod. Pozvánky bude dr.Stárková elektronicky rozesílat týden před 
konáním zasedání. Materiály k projednání budou rovněž předem senátorům rozesílány touto cestou tak, aby na jednání 
přicházeli účastníci informováni a s mandátem svých fakultních senátů pro zaujímání stanovisek. Vedení MU o termínech 
informujeme. Budeme se bránit výjimkám. Pro lepší vzájemný styk má AS k dispozici adresu v IS MU, 
pomocí které se členové průběžně informují o všem dění (např. v práci komisí) i dílčích stanoviscích. 
 2. Agendy k jednání AS MU 
Jednotlivé oblasti činnosti AS MU pracují komise, které se schází mimo jednání pléna a tomuto  předkládají své návrhy a 
doporučení. Zájemci o práci v komisích z řad senátorů si zvolí předsedu. Komise by měly být složeny tak, aby stály na co 
nejširší základně -- tedy byli v nich v nich zástupci obou komor AS MU, zástupci všech fakultních senátů MU. Tyto komise se 
obrací s žádostí o spolupráci i  na odborníky, kteří nejsou volenými členy senátů. V komisích je třeba většinu rozdílných 
stanovisek projednat tak, aby bylo dosaženo pokud možno sjednoceného názoru na věc a plenární zasedání rozhodovalo jen 
o tom, v čem se nepodařilo dosáhnout shody. Komise si samostatně stanoví agendu a program své práce a její výsledky 
budou (nejlépe elektronickou formou) předkládat všem členům AS. O zařazení bodu k projednání v plénu požádají zavčas dr.Stárkovou. Vždy však referují o dosažených výsledcích a 
dalších cílech ke konci školního a kalendářního roku. (Dr.Stárková může do programů jednání AS MU tyto zprávy 
naplánovat již nyní.) Další rozšíření a konkretizace navrhovaných agend je ovšem věcí iniciativ samotných komisí. 
 a) ekonomická komise se bude zabývat projednáváním hospodaření 



MU, mj. zprávami o hospodaření a rozpočty vedení MU, které má 
senát schvalovat.  
b) legislativní komise se bude  zabývat zajišťování trvalého souladu mezi normami, řídícími různé aspekty chování 
jednotlivých fakult a normami vyššího řádu. (Dr.Stárková pořídí pro jednání  dne 20.3. tabulku, shrnující stav v této oblasti 
na jednotlivých fakultách. Fakultám, kde se z různých důvodů nedaří vypořádat se s úkolem aktualizace vnitřních předpisů, 
nabídne legislativní komise AS MU pomoc.)  
c) komise pro kvalitu vzdělávacího procesu se bude zabývat otázkou, jak postupně navozovat atmosféru, přející výměně 
zkušeností mezi zkušenými a začínajícími učiteli, učiteli i studenty - tedy kultivací vysokoškolské didaktiky. 
 d) komise pro rozvoj university se bude zabývat povzbuzováním 
jednotlivých fakult k tomu, aby perspektivy rozvoje jejich oborů byly explicitně formulovány, na půdě fakult diskutovány a 
průběžně z nich vyrůstala kompaktní vize rozvoje MU jako celku. Dále pak se bude zabývat navazováním kontaktů s AS dalších VŠ v 
Brně, případně navrhováním zástupců do ústředních orgánů (např. Rada VŠ).  Při svých stycích se zástupci dalších VŠ se bude 
snažit hledat cesty k budování společné vize úloh VŠ v rozvoji celého brněnského regionu.  (Je možné, že z této komise se 
postupně vydělí samostatná komise pro vnější vztahy AS MU.)  
doc.Lubomír Kostroň předseda AS MU 
březen 2000 


