
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 25.3.2002  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny Hosté: Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc., Ing. František Gale, Ing. Jana Foukalová, 
           RNDr. Mgr. Vladimír Šmíd, CSc.  
Z celkového počtu 39 členů AS MU bylo přítomno 28 členů.  AS MU byl způsobilý se usnášet. 
 Pořad jednání:  1. Rozpočet MU na rok 2002 2. Změny vnitřních předpisů Právnické fakulty  
3. Řád celoživotního vzdělávání 4. Návrh inovace Volebního a jednacího řádu AS MU 
  1. Rozpočet MU na rok 2002  Pan kvestor předložil návrh vyrovnaného rozpočtu MU na rok 2002.  V minulých letech na MU studovalo více studentů, než stát financoval. V letošním roce  se 
tato svým způsobem „investice“ vrátí a budou profinancováni všichni studenti, což představuje  27% nárust dotace na vzdělávací činnost. 
2001: 661 mil Kč vzdělávací činnost + 93,5 mil nespecifikovaný výzkum        2002: 836 mil Kč vzdělávací činnost + 91, 5 mil nespecifikovaný výzkum. 
Fakultám bylo doporučeno, aby tyto prostředky nepoužily jen pro mzdy, ale s částkou hospodařily jako mimorozpočtovou (situace se již nemusí opakovat). 
 MU může počítat s odpovídajícím podílem na ještě nerozdělených dotacích z úrovně MŠMT: 

• Celková dotace na ubytování a stravování zaznamenala malý meziroční nárust o 30 mil Kč na všechny VŠ. 
• Dotace 12 mil účelových investic na strojní vybavení 
• Dotace 31 mil na havárie a mimořádné aktivity v oblasti údržby 
• Dotace 30 mil na rozvojové programy Tato bude rozdělována podle velikosti škol  a počtu studentů. 

 Velký objem prostředků  - zvýšené dotační tituly zvedly rezervu rektora, ponechávají se 
rektorovi k dispozici. Rezerva rektora bude primárně použita na přípravu výstavby UKB.Jestliže se prostředky nevyčerpají, budou použity k dalšímu rozdělení na fakulty.  
 Usnesení: Hlasování:  27/ 0 / 1  
2. Změny vnitřních předpisů Právnické fakulty.  Paní dr. Píchová předložila návrh: na změny ve Statutu Právnické fakulty MU, 
                                                        na změny Studijního řádu,                                                         na změny Zkušebního řádu, 
                                                        na změny Řádu rigorózního řízení,                                                         Jednacího řádu AS Právnické fakulty,  
                                                        Stipendijního řádu. Usnesení: Ve výše uvedených návrzích jsou obsaženy drobné změny a Legislativní komise je 
doporučuje ke schválení. Nedoporučuje k přijetí Stipendijní řád pro nesrovnalosti a z důvodu 



rozporu s VŠ zákonem. Doporučené předpisy a změny předpisů PrF byly AS schváleny, 
Stipendijní řád PrF schválen  nebyl. Hlasování: 24/ 0/ 0 
 3. Řád celoživotního vzdělávání Předložila paní prorektorka Brázdová. Vysvětlila, že umožňuje VŠ vzdělání za úplatu, a toto umožňuje novela VŠ zákona. V současné době je již realizováno na EsF, PrF, LF. Stejný typ 
výuky je pro studenty prezenčního i celoživotního vzdělávání. Tato forma by neměla nahradit poskytování VŠ vzdělání. Diskuse: EsF má zkušenost s touto formou, v současné době studuje 30% studentů na celoživotním vzdělávání. Fakultní senát i vedení výuku podporuje, v současné době je velice 
atraktivní přechod do diplomovaného studia, neboť většina programů umožňuje prostupnost. Studenti by však měli mít stejný profil. 
Usnesení: Čl. 2, odst1.:   hlasování 18/ 1/ 9 
      2, odst.3.:  nehlasovalo se        4, odst.2.: pozměňovací návrh přijat 
      7, odst.3.: vypuštěno       8, odst.4.: vypuštěno 
      9, odst.3.: akceptováno       10.:           souhlas 
      11,odst.1.: přijato       11,odst.2.:  přijato        Hlasování:  22/ 0/ 0   Řád celoživotního vzdělávání MU byl schválen.  
4. Návrh inovace Volebního a jednacího řádu AS MU Cílem je podrobněji upravit fungování AS. Usnesení: Legislativní komise nedoporučuje ke schválení. Je nutné předložit písemné připomínky do 20.dubna Mgr. Karmazínové. 
  
Různé: 1. Klubové setkání – zhodnocení setkání prvního, pozvání na další - 8.dubna v 17.00. 

2. Vznesen požadavek na představení funkce kancléřky MU.  
 Příští schůze AS MU 29. dubna 2002 Program: 1. Schválení výroční zprávy 2001 2. Schválení volebního a jednacího řádu AS MU 

 Lubomír Kostroň, 
předseda AS MU  Jiří Nantl, 

místopředseda AS MU  
 V Brně dne 17.dubna 2002 

Zapsala: Šárka Karmazínová 


