
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 17. 12. 2001  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., Ing. František 
Gale, PhDr. Petr Peňáz, doc. Vladimír Palyza,  prof.Jan Janča  
Z celkového počtu 39 členů AS MU bylo přítomno 22 členů.  AS MU byl způsobilý se usnášet. 
 Pořad jednání: 1. Změny statutu Přírodovědecké fakulty  2. Změna směrnice o poplatcích spojených  se studiem. 3. Studijní předpisy pro magisterské studium 4. Zpráva o činnosti Střediska pro pomoc nevidomým a slabozrakým 5. Zpráva z rozšířeného kolegia rektora ve Šlapanicích 10.12.2001   K bodu 1: Změny statutu Přírodovědecké fakulty  Legislativní komise AS MU doporučuje schválit předložený materiál. Usnesení: AS MU schvaluje změny Statutu přírodovědecké fakulty Hlasování: 22/0/1  
K bodu 2: Změna směrnice o poplatcích spojených  se studiem. Paní prorektorka Brázdová předložila návrh na změnu poplatků spojených se studiem na 
fakultách MU. Usnesení: AS MU  neschvaluje v předložené podobě. Hlasování: 11/5/4 Po rozpravě bylo přijato následující usnesení: Usnesení: AS MU schvaluje výši poplatků – do výše normativu na příslušný studijní program. Hlasování: 19/1/0 
 K bodu 3: Studijní předpisy pro magisterské studium Pan rektor vysvětlil, proč doposud nebyly předloženy nové studijní předpisy pro mgr. studium. Po obsahové stránce jsou málo srozumitelné, přišel dílčí návrh z Přírodovědecké 
fakulty, který je nutno zakomponovat Usnesení: Materiál bude předložen na další zasedání AS MU. 
 K bodu 4: Zpráva o činnosti Střediska pro pomoc nevidomým a slabozrakým Pan doktor Peňáz seznámil přítomné s činností Střediska a jeho hlavním úkolem.  Počet nevidomých studentů registrovaných střediskem je 13, počet slabozrakých se do zápisu 
nepodařilo zachytit. Celoživotní vzdělávání nevidomých dále poroste. Cílem střediska je rozšíření i pro další poruchy.  
K bodu 5: Vnitřní pravidla hospodaření MU na rok 2002 Rektor a kvestor informovali o průběhu a výsledcích jednání kolegia rektora ve Šlapanicích: 
1.rozpočtová pravidla není třeba zásadně měnit, po jednom roce provozu v praxi byla potvrzena. 



2. centralizované prostředky by neměly přesáhnout 33% dotace. 
3. založením nové fakulty SpS vzniká nové výkonové pracoviště s celofakultní působností. Nová fakulta bude mít zpočátku zázemí na kolejích v Komárově, pak v kampusu 
v Bohunicích. 4. kritéria a váhy budou zachovány, dohodnuto, aby tato pravidla zůstala v platnosti alespoň 
tři roky. (Bude zachováno i kritérium celkové plochy, protože lépe vyjadřuje nákladovost fakult, než čistá užitná plocha). 
5. v dalším roce budou priorizovány stavby jednotlivých fakult, každoročně se budou zpracovávat energetické audity, které budou zahrnuty do centrálních nákladů. 
AS MU vzal na vědomí Vnitřní pravidla hospodaření MU na rok 2002.  
Po oficiální části programu následovala neformální beseda, na kterou byli pozváni dřívější předsedové AS MU. Účastnit se mohli jen doc. Vladimír Palyza,  prof.Jan Janča. 
  Termíny dalšího zasedání AS MU:   4.února 2002                                                          25.února 2002 
 Lubomír Kostroň, 

předseda AS MU  
 Jiří Nantl, 

místopředseda AS MU  
  
V Brně dne 3.ledna 2002 Zapsala: Šárka Karmazínová 
  


