
Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 7. 10. 2002  Přítomni: dle prezenční listiny 
Nepřítomni: dle prezenční listiny Hosté: Prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc.,  
           Ing. František Gale Z celkového počtu 38 členů AS MU bylo přítomno 28 členů.  
AS MU byl způsobilý se usnášet.  
Pořad jednání: 1. Informace o jednotné přijímací zkoušce na MU 
2. Volba kandidátů do Rady VŠ 3. Informace o rozpočtu 2002 a přípravy na rozpočet 2003 
4. Návrh legislativních pravidel 5. Různé 
 1. Informace o jednotné přijímací zkoušce na MU Paní prorektorka Brázdová seznámila přítomné se záměrem zavést jednotnou přijímací zkoušku na všechny fakulty v rámci MU: 

- pro 29 000 – 30 000 uchazečů na MU, kteří se budou hlásit i na více fakult MU, to bude jediný přijímací test, (talentové zkoušky neodpadávají), 
- bude testovat předpoklady, ne vědomosti, - toto bude suplovat neexistenci státních maturitních zkoušek a tento stav potrvá ještě 

minimálně pět let, - Zákon o VŠ ani Statut MU toto neukládá, jen tímto chceme zrovnoprávnit podmínky 
přijímacího řízení, - do konce října bude připraveno 10 variant testů, 

- student zaplatí tolik poplatků, na kolik fakult se bude hlásit, ale zkoušku vykoná jen jednou, 
- zkouška bude probíhat v polovině května. Výraznou předností je, že testuje předpoklady uchazeče, který bude vykonávat zkoušku jen jednou. Paní prorektorka prosí, aby senát vzal tuto informaci na vědomí, jednotliví senátoři poslali připomínky, náměty a dotazy.   Hlasování: AS MU bere informaci na vědomí  27 / 0/ 1  2. Volba kandidátů do Rady VŠ Jiří Nantl informoval o volbách delegátů za MU a jednotlivé fakulty MU do Rady VŠ. Do konce října je nutno odevzdat DELEGAČNÍ  LÍSTEK, který již předsedové AS fakult 

obdrželi. Senát navrhl za delegáty MU členy, kteří již v Radě VŠ pracovali v uplynulém roce: 
- do sněmu a předsednictva - Ing. František Gale, - do sněmu - Doc. RNDr. Zuzana Došlá, CSc. - do studentské komory - Bc. Jiří Nantl,  
                                         Jan Mysliveček (náhradník) Při té příležitosti vyslovil doc. Kostroň poděkování za práci v Radě a při reprezentaci školy. 
Hlasování: 28/ 0/ 0  3. Informace o rozpočtu 2002 a přípravách rozpočetu 2003. Rozpočet 2002 



Pan kvestor informoval o rozdělení rezervy jednotlivým fakultám – jedná se o 46 mil. Kč, 
- z této části se bude také financovat příprava univerzitního campusu, - v listopadu bude rozpočet upraven – fakultám bude poskytnuto asi 30 mil Kč, které 

musí být vynaloženy ještě v tomto roce, - mírné komplikace způsobuje nová fakulta, jsou to však standardní „rozběhové“ 
problémy (na toto také bude použito rezervy). Investice budou splněny, 

- skluz se objevuje na morfologickém centru, příčina na straně resortu školství, - v současné době probíhá soutěž, tím se zpozdil začátek stavby, 
- 100 mil. určeno pro výstavbu nebude vyčerpáno, lze však převést do dalšího roku, - bude následovat redislokace lékařské fakulty. 

Byly zahájeny práce na přípravě Kampusu: - byl vybrán ředitel projektu, 
- začátek projektování v tomto a následujícím měsíci, - začátek stavby je na léto - podzim příštího roku, 

Příprava rozpočtu 2003. - MŠMT garantuje VŠ normativy na úrovni roku 2002, 
- budou profinancováni všichni studenti Bc. a Mgr. studia, - po povodních se účelové dotace promítnou do rozpočtu VŠ (1/2 miliard Kč půjde na 

škody na českých VŠ), z konta „M“, které je určeno na havárie a katastrofy, - novým způsobem byly vybrány školy UK, MU,ČVUT, které budou hospodařit ve 
specifickém režimu – investiční a rozvojové aktivity, - příprava rozpočtu na rok 2003: 10. 12. rozšířené zasedání ve Šlapanicích, dále porady 
tajemníků, vedení. Ekonomická pravidla používaná druhým rokem, zůstanou zachována, 

- záměrem MU je zaměření na iternacionalizaci, vyzývat fakulty, aby vytvořily vzdělávací programy v cizím jazyce. Vedení zařazuje ekonomický stimul – která 
katedra bude mít program v cizím jazyce bude finančně zvýhodněna, - MŠMT připravuje legislativní změnu, že studenti z EU budou mít zrušen 
administrativní poplatek.  

Hlasování: AS MU bere zprávu na vědomí  
4. Návrh legislativních pravidel Nantl přednesl návrh Legislativních pravidel k diskusi. Zdůraznil, že upravují proceduru 
přijímání Legislativních pravidel: jak by se měl předpis tvořit na jednotlivých fakultách,  při sepisování byl autor návrhu inspirován Legislativními pravidly vlády: 

- jsou velmi detailní, aby fakulty neřešily jak má vypadat, ale jeho obsah, - připomínky směřovat Dr. Píchové s vyjádřením souhlasu či nesouhlasu, zda 
přepracovat, či ponechat dosavadní jednoduchá pravidla (zpracována na 1,5 stánky).  

5. Různé - Studentská komora chce předložit na dalším zasedání změnu některých vnitřních předpisů, 
- Byl vznesen dotaz: „Proč se opět opravuje fasáda Rektorátu?“ Příští schůze AS MU 4. listopadu 2002 Lubomír Kostroň, předseda AS MU Jiří Nantl, místopředseda AS MU 

 V Brně dne 22. října 2002, zapsala: Šárka Karmazínová 


