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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 12. 5. 2008


Program zasedání AS PF UP: 

	Novelizace Statutu PF UP


Zasedání AS PF UP začalo ve 14.48 hod. v místnosti č. 7 na budově A. 

Přítomni: Mgr. Michal Černý, Ph.D., Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Zdeněk Mezuláník, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Ondřej Šmíd, JUDr. Maxim Tomoszek, JUDr. Veronika Tomoszková, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. (celkem 12).

Omluveni: Eva Feichtingerová, Josef Kaštil, JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M.

Zasedání bylo zahájeno za přítomnosti devíti členů AS PF UP, později přicházejí (14.51; před hlasováním o níže uvedeném usnesení) Ondřej Šmíd a Dr. Zlámal a (15.15; po hlasování o níže uvedeném usnesení) Dr. Pospíšil. Přítomný Dr. Černý nastoupil do funkce senátora AS PF UP z místa náhradníka namísto Mgr. Benedy, který ukončil pracovní poměr na PF UP. 


K 1. bodu programu: 
Po úvodním slovu předsedy AS PF UP byl ze strany vedení PF UP představen návrh novely Statutu PF UP (předložený dne 7.5.2008). Mj. se jím zřizují Centrum pro klinické právní vzdělávání a Centrum pro podporu vědy a výzkumu. K věci přijal AS PF UP následující usnesení: 

AS PF UP projednal návrh novely Statutu PF UP, předložený děkankou PF UP dne 7.5.2008, schvaluje ho a postupuje AS UP k projednání.  

Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Dále byly projednány některé další otázky: 

A) Byla diskutována otázka zavedení pevných jednacích dnů pro zasedání AS PF UP. 

	Paní děkanka informovala přítomné o tom, že 9.5. byl k akreditačnímu řízení odeslán materiál týkající se doktorského studijního programu a 12.5. materiál týkající se studijního oboru Vyšší justiční úředník. 


	Konsensem byl stanoven termín příštího zasedání AS PF UP na 9.6.2008 od 17.00 hod. Hlavním bodem programu jednání budou rozpočtové otázky.


V 15.20 odchází Dr. Tomoszková. 

	Ondřej Šmíd se dotázal ve věci směrnice, která by se týkala diplomových prací (jak má diplomová práce vypadat, co má obsahovat). K věci se vyjádřila paní děkanka: počítá se          s tím, že problematika diplomových prací bude sjednocena. Dr. Tomoszek položil dotaz, zda citace budou vycházet z ČSN. Paní děkanka konstatovala, že se tato věc bude řešit v pokynu děkanky PF UP. Vzhledem k tomu, že jsou tři ČSN pro citace, navrhl Petr Zatloukal, aby si mohli studenti při citaci vybrat. Dr. Pospíšil se dotázal, v jaké podobě budou požadovány oponentní posudky na PF UP. Paní děkanka se vyjádřila, že v dané věci budou stanovena příslušná kritéria. Dr. Černý se přimlouval při tvorbě oponentních posudků za jistou míru volnosti. 


	Jana Zesevičová se dotázala na příslušné kroky týkající se modernizace studia. K této otázce se vyjádřila paní děkanka: v dané oblasti se pracuje; 21.6. proběhne na Šumavě setkání (porada děkanů a proděkanů) týkající se reformy právnického studia. Proděkan pro organizaci a rozvoj, Dr. Dienstbier, na dotaz Jany Zesevičové, kdy se změny projeví, odpověděl, že ne dříve, než bude provedena reakreditace, vzhledem k tomu, že se jedná o věci zásadního rázu. Půjde cca o září r. 2010. Petr Zatloukal se dotázal, jak bude probíhat výuka v době provádění změn. Pan proděkan konstatoval, že nižší ročníky, kterých se změny dotknou, se budou řídit novou verzí programu a ostatní ročníky budou postupovat dle dosavadní podoby.    



V 15.32 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 16. 5. 2008. 

JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D. 
předseda AS PF UP 


Usnesení přijaté na zasedání AS PF UP dne 12.5.2008: 

AS PF UP projednal návrh novely Statutu PF UP, předložený děkankou PF UP dne 7.5.2008, schvaluje ho a postupuje AS UP k projednání.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam záležitostí, jimž bude vhodné se věnovat na některém z příštích zasedání AS PF UP: 

	směrnice týkající se účasti studentů PF UP v programu Erasmus;

směrnice týkající se diplomových prací;
otázka  projednávání fakultních rozpočtů v následujících letech a hospodářský výsledek PF UP v roce 2007;
zavedení pevných jednacích dnů pro zasedání AS PF UP;
novelizace VJŘ AS PF UP; 
zbývající oblasti dle materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou.  

