
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 4. 11. 2002  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny Hosté: Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.,  
           Mgr. Iva Hollanová,            RNDr. Vladimír Šmíd, CSc. 
Z celkového počtu 38 členů AS MU přítomno 29 členů. AS MU byl způsobilý se usnášet.  
Pořad jednání: 1. Změny ve Statutu MU v Brně. 
2. Studijní a zkušební řád MU. 3. Řád rigorózního řízení na PdF MU v Brně. 
    3.a) Zásady habilitačního řízení ke jmenování profesorem na PdF MU v Brně.     3.b)Volební a jednací řád AS PdF MU. 
4. Volební a jednací řád AS FSS. 5. Volební a jednací řád AS FF. 
6. Zrušení fakultního studijního řádu PřF. Různé. 
  
1.Změny Statutu MU v Brně. Kancléřka předložila návrh na změnu ve Statutu MU z organizačních důvodů. 
Hlasování:  schváleno  28/ 1/ 0  
2. Studijní a zkušební řád MU. Studentská komora AS MU předložila návrh na změnu Studijního a zkušebního řádu  pro 
studenty bakalářských a magisterských studijních programů MU: - navrhují pět rezervních termínů na jednu zkoušku. 
Návrh byl odložen, Studentská komora projedná s rektorem, stahuje se z jednání a bude se hlasovat na dalším zasedání. Tento semestr se bude řešit yyjímkou rektora.  3. Řád rigorózního řízení na PdF MU v Brně. Hlasování:  schváleno  29/ 0/ 0     3. a) Zásady habilitačního řízení ke jmenování profesorem na PdF MU v Brně. - bylo poukázáno na nesrovnalost habilitačního řízení oboru Kinantropologie, která není možno absolvovat na FspS, neboť doktorské studium se na novou fakultu převedlo, 

ale ne habilitační řízení výše uvedeného oboru. Hlasování: AS MU doporučuje vyjasnění situace kolem oboru Kinantropologie na úrovni 
děkanů obou fakult.  Hlasování:  schváleno  24/ 0/ 5    3. b)Volební a jednací řád AS PdF MU. Hlasování:  schváleno  29/ 0/ 0  4. Volební a jednací řád AS FSS - návrh umožňuje použití elektronického hlasování při volbách do fakultního senátu. Hlasování:  schváleno  28/ 0/ 1  5. Volební a jednací řád AS FF - návrh změny členů akademické obce AS: místo dosavadních 27 na 19,  - změna v počtu studentů v AS FF - jeden student navíc, 



-  nebyla ošetřena možnost odvolání předsedy AS FF: zrušena 2/3 většina a navrhuje se       
nadpoloviční většina. Hlasování:  schváleno  28/ 0/ 1  6. Zrušení fakultního studijního řádu PřF - návrh zrušit účinnost fakultního studijního řádu, který byl v plném rozsahu nahrazen od  počátku letošního školního roku celouniverzitním studijním řádem. 

Hlasování:  schváleno  29/ 0/ 0  
  Různé:  
1. Poslední schůze starého a „první“ schůze nového senátu v pondělí 2. 12. 2002 v 16 hodin.  
2. AS MU blahopřeje rektorovi ke zvolení senátorem PČR. Současně jej zve na společné zasedání dosavadního a nového senátu, které se bude konat dne  2. 12. 2002 v 16 hodin. 
AS MU by rád vyslechl představu pana rektora o způsobu koordinace obou náročných funkcí.  
 Lubomír Kostroň, předseda AS MU 

 V Brně dne 12. listopadu 2002 
zapsala: Šárka Karmazínová   


