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Univerzita Palackého v Olomouci 
Právnická fakulta 
Akademický senát

Zápis ze zasedání Akademického senátu
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
dne 18. 2. 2008


Program zasedání AS PF UP: 
1. Projednání otázek spojených s volbami Akademického senátu UP
2. Různé

Zasedání AS PF UP začalo v 17.07 hod. v Rotundě PF UP. 

Přítomni: Eva Feichtingerová, Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc., Josef Kaštil, Zdeněk Mezuláník, JUDr. Jaroslav Sovinský, Ph.D., Mgr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M., Ondřej Šmíd, JUDr. Maxim Tomoszek, Petr Zatloukal, Jana Zesevičová (celkem 10).

Omluveni: Mgr. Mgr. Bc. Ivo Beneda, Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., JUDr. Blanka Tomančáková, Ph.D., LL.M., JUDr. Veronika Tomoszková, Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Zasedání AS PF UP bylo zahájeno za účasti 9 členů, v 17.55 hod. přichází Jana Zesevičová. Před plánovaný bod 1 bylo předsazeno projednání aktuální otázky související s řádným chodem PF UP (otázka disciplinární komise PF UP). Tato otázka byla projednána na základě návrhu učiněného ze strany (zasedání přítomné) děkanky PF UP, prof. JUDr. Milany Hrušákové, CSc. 

Po úvodním vystoupení předsedy AS PF UP paní děkanka představila svůj návrh, týkající se jmenování členů disciplinární komise PF UP (takový návrh je dle zákona o vysokých školách schvalován akademickým senátem fakulty). Dle návrhu má být disciplinární komise PF UP šestičlenná (tři akademičtí pracovníci a tři studenti), a sice v následujícím složení: Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. - předseda komise, JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., Josef Kaštil, Ondřej Šmíd, Petr Zatloukal. 

O tomto návrhu bylo hlasováno a AS PF UP přijal následující usnesení: 

AS PF UP vyslovuje souhlas s návrhem děkanky PF UP na jmenování členů disciplinární komise PF UP v následujícím složení: předseda Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. a členové JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., Josef Kaštil, Ondřej Šmíd a Petr Zatloukal.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, 1 se zdržel. 

K 1. bodu programu: 
K tomuto bodu vystoupil Ondřej Šmíd a mj. informoval o tom, že byl na zasedání Dílčí volební komise (DVK), ustavené pro PF UP na předchozím zasedání AS PF UP, ustaven do funkce jejího předsedy. Byly předloženy také příslušné návrhy, s volbami AS UP spojené. AS PF UP o nich provedl hlasování a přijal tři následující usnesení (první z nich s dodatkem):  

AS PF UP stanovuje následující data konání voleb do AS UP na PF UP: pondělí 31.3.2008 od 9.30 do 13.30, úterý 1.4.2008 od 9.30 do 13.30, a středa 2.4.2008 od 9.30 do 13.30.  

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel. 

K tomuto usnesení byl později, vzhledem ke skutečnostem, které nově nastaly na straně DVK, přijat ze strany AS PF UP dodatek: 

AS PF UP doplňuje své usnesení týkající se termínů voleb do AS UP na PF UP takto: v pondělí dne 31.3.2008 se uskuteční volby od 13.00 do 16.00 a předchozí hodinový rozsah se ruší. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel. 

AS PF UP stanoví lhůtu pro podání návrhů kandidátů pro volby AS UP od 20.2.2008 do 7.3.2008, a sice návrhů adresovaných předsedovi Dílčí volební komise PF UP. 

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, nikdo se nezdržel. 

AS PF UP stanovuje den veřejné prezentace kandidátů pro volby AS UP za PF UP na středu 26.3.2008 od 17.00 v Aule PF UP. Od 17.00 tohoto dne bude vyhlášeno děkanské volno. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, 1 se zdržel. Paní děkanka byla dotázána, zda by se ujala řízení uvedené prezentace. Vyjádřila se tak, že je ochotna, ale musí si ověřit své časové možnosti v té době. 


Ke 2. bodu programu: 

A) Předseda AS PF UP seznámil přítomné s materiálem, zpracovaným Janou Zesevičovou, v němž jsou uvedeny oblasti, jimiž se již AS PF UP zabýval v minulosti, ale bylo by vhodné se jim dále věnovat. Materiál je přílohou tohoto zápisu. Předseda AS PF UP oblasti seřadil do větších tematických celků, s tím, že bude vhodné tyto celky postupně dávat na program dalších zasedání. 

B) Paní děkanka informovala o směrnici o organizaci zkoušek. K dané věci byla vedena diskuse. Petr Zatloukal navrhl, aby směrnice obsahovala maximální lhůty pro opravování (prací či testů, které jsou psány v rámci písemných zkoušek, zápočtů apod.). Paní děkanka a přítomní proděkani návrh uvítali. 

C) Jedním z bodů z materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou je i projednání otázky pořízení (veřejné) kopírky. Tuto otázku otevřel na daném zasedání Ondřej Šmíd. K věci se vyjádřil přítomný proděkan Dr. Dienstbier, s tím, že jsou různé možnosti, jak k tomu přistoupit, s tím, že věc se bude řešit. Dr. Tomoszek v této souvislosti připomenul, že by bylo možné věc řešit zřízením stánku soukromé firmy.  

D) Jana Zesevičová připomenula, že je potřeba věnovat pozornost zejména bodu 1 jí zpracovaného materiálu, tedy úpravě okolí fakulty. 

E) Byla diskutována otázka, který z celků (viz bod A výše) by měl být dán na příští zasedání AS PF UP. Po diskusi byl zvolen celek týkající se otázek zahraničních styků PF UP. Věc bude ze strany předsedy AS PF UP projednána s proděkankou pro zahraniční styky, Doc. Šiškovou, která bude požádána o účast na příštím zasedání a po dohodě s ní bude upřesněno datum příštího zasedání. 

F) Eva Feichtingerová vznesla otázkou školení pro systém ASPI. Paní děkanka se k věci vyjádřila tak, že školení se uskuteční. 



G) Zdeněk Mezuláník vznesl otázku hromadných mailů (též jeden z bodů z materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou). K věci a souvisejícím otázkám byla konána diskuse. Paní děkanka zmínila, že se počítá s tím, že každý student bude mít fakultní adresu, na kterou mu budou docházet informace. Je ovšem třeba též vzít v potaz otázku ochrany osobních údajů. K věci se vyjádřil i Dr. Dienstbier, že by se měla vytvořit centrální nástěnka. Cílem je to, že vyučující vloží příslušnou informaci a příslušná skupina studentů si to najde na příslušném místě. Už jsme učinili i nabídku, že budeme modelovou PF, kde se to bude zkoušet. 

V 18.35 odchází Eva Feichtingerová. 

H) Zdeněk Mezuláník informoval, že se na něho obrátili členové Ligy posluchačů PF UP, zda práce vykonaná v Lize může být nějak započítána tak, aby měli ti, kdo práci vykonali, příslušné body započitatelné při přijímání na koleje. Z diskuse vyplynul závěr, že se věc vyřeší neformálně přes vedení PF UP.  

V 18.43 hod. zasedání AS PF UP skončeno. 

V Olomouci, dne 24. 2. 2008. 

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


Usnesení přijatá na zasedání AS PF UP dne 18.2.2008: 

AS PF UP vyslovuje souhlas s návrhem děkanky PF UP na jmenování členů disciplinární komise PF UP v následujícím složení: předseda Doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. a členové JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D., JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D., Josef Kaštil, Ondřej Šmíd a Petr Zatloukal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP stanovuje následující data konání voleb do AS UP na PF UP: pondělí 31.3.2008 od 9.30 do 13.30, úterý 1.4.2008 od 9.30 do 13.30, a středa 2.4.2008 od 9.30 do 13.30.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AS PF UP doplňuje své usnesení týkající se termínů voleb do AS UP na PF UP takto: v pondělí dne 31.3.2008 se uskuteční volby od 13.00 do 16.00 a předchozí hodinový rozsah se ruší. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP stanoví lhůtu pro podání návrhů kandidátů pro volby AS UP od 20.2.2008              do 7.3.2008, a sice návrhů adresovaných předsedovi Dílčí volební komise PF UP. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS PF UP stanovuje den veřejné prezentace kandidátů pro volby AS UP za PF UP na středu 26.3.2008 od 17.00 v Aule PF UP. Od 17.00 tohoto dne bude vyhlášeno děkanské volno. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na žádost některých členů AS PF UP připojuji k zápisu novou část, a sice seznam záležitostí, jimž bude vhodné se věnovat na některém z příštích zasedání AS PF UP: 

- volby AS UP; otázka zahraničních styků PF UP; oblasti dle materiálu zpracovaného Janou Zesevičovou (viz příloha). 







Příloha: 
Materiál zpracovaný Janou Zesevičovou: 

K projednání

	úprava okolí fakulty;
	projednání otázky případných revizí studijních plánů 

       (účast proděkana + dalších kompetentních osob);
	školení ohledně užívání fakultního softwaru;
	zlepšit informovanost studentů ohledně vnitřních předpisů PF UP týkajících se diplomových prací; studentsky ombudsman;
	webové stránky zahraničního oddělení;
	knihovna, počítačové učebny;
	hromadný mail a jeho užívání;

Erasmus - žádost, aby byla učiněna opatření přiměřeně rovných podmínek pro studenty vyjíždějící do zahraničí;
	návrh vytvoření malých seminárních skupin pro studenty Erasmu za účelem sjednocení požadavků;
	přesun popelníků - osoba kompetentní na to dohlížet;
	ubytovací stipendia;
info o teacher`s mobility;
	žádost o pořízení kopírky. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


