
 
AS MU BRNO 2004 

 

Zápis z řádného zasedání 2004/06 Akademického senátu MU  
ze dne 10.  května 2004  

Přítomni: dle prezenční listiny (v příloze písemného zápisu) - celkem 24 senátorů. 
Hosté:  Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., rektor MU;   Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc., prorektor MU 
 Mgr. Ing. Jaromír Šín, ved. právního odboru RMU  
Program: 1. Zahájení, přivítání hostů a schválení programu jednání 

2. Zápis a usnesení z jednání AS MU ze dne 26.4.2004 
3. Diskuse o změnách Statutu MU a Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů MU 
4. Projednání Studijního a zkušebního řádu pro studenty doktorských studijních programů 
5. Projednání usnesení Správní rady MU č.j. 443/2004/I o zřízení věcného břemene 
6. Různé  

ad 1. Zahájení, přivítání hostů a schválení programu jednání 
Předseda AS MU prof. Vomela zahájil jednání a přivítal přítomné. Předložený program zasedání 
AS MU byl schválen jednomyslně. 

 
ad 2.  Zápis a usnesení z jednání AS MU ze dne 26.4.2004 
          Oba dokumenty byly schváleny bez připomínek.           
 
ad 3. Diskuse o změnách Statutu MU a Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů MU          Návrhy změn předložil rektor MU prof. Zlatuška s komentářem prorektora MU prof. Schmidta. 
Předseda AS MU prof. Vomela seznámil přítomné se stanovisky členů legislativní komise mgr. Šína a mgr. Nantla (viz příloha zápisu). Senátor Nantl upozornil na krátkost času na projednání 
dokumentu a vznesl některé připomínky. Poté byla obsáhle diskutována zejména část materiálu 
věnovaná rozpočtu a problematice ukládání bakalářských, resp. diplomových prací do IS MU. 

      Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání klesl počet přítomných senátorů na 22, nebyl 
AS MU usnášeníschopný. S ohledem na program jednání bylo zasedání AS MU přerušeno a na 
návrh rektora MU bylo jeho pokračování stanoveno na  

 
 

pondělí 17. května 2004 
v 16,00 hod. 

ve velké zasedací místnosti rektorátu MU. 
 
 
 
 
 

 

 

Zapsal:   M. Kolář 
Autorizoval: J. Vomela  
 


