Slezská univerzita v Opavě
Matematický ústav v Opavě
KOLEGIUM ŘEDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
65. zasedání dne 2. 10. 2006
Zápis
Přítomni: J. Böhmová, M. Engliš, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová,
J. Sýkora, J. Šindlerová, M. Štefánková.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace ředitele.
3. Informace z KR.
4. Studijní záležitosti.
5. Aplikovaná matematika.
6. Výpočetní technika.
7. Studijní a ekonomické záležitosti.
8. Různé.
1. Kontrola zápisu
Engliš
Dotační program Moravskoslezského kraje „Program podpory mobilit studentů a
mladých pracovníků výzkumu a vývoje pro rok 2006“. Ve 2. kole byly podány dva
projekty (P. Kordulová, J. Kupka), oba byly přijaty.
2.1 Informační systém STAG - zápisy studentů vyšších ročníků probíhaly v UNISU, do
STAGU nejsou ještě některá důležitá data převedena, zatím není systém připraven ke
sběru dat k 31. 10. 2006.
2. Informace ředitele
Engliš
2.1 Dne 2. 10. proběhlo před Vědeckou radou MÚ habilitační řízení doc. Snohy.
Jmenovací dekret předá rektor SU doc. Snohovi 3. 10. na zasedání VR SU. Z podnětu
ředitele ústavu bylo zahájeno řízení ke jmenování doc. Snohy profesorem.
2.2 Do konce roku 2006 budou připraveny materiály k žádostem o prodloužení
akreditací habilitačních a jmenovacích řízení v oboru Matematika - Matematická
analýza a habilitačních řízení v oboru Matematika - Geometrie a globální analýza. Dále
bude připravena žádost o prodloužení akreditace bakalářského studijního oboru
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací - prezenční studium. V jednání je i
akreditace AMKS - kombinované studium.
2.3 Dne 18. 10. proběhne setkání s podnikateli, kterého se zúčastní za MÚ M. Engliš,
případně K. Hasík a T. Kopf.
2.4 19. 10. od 10.00 hod. se budou a aule SU konat imatrikulace a slavnostní promoce
studentů studijního programu Matematika. Za MÚ budou přítomni: M. Engliš, T. Kopf,
M. Štefánková.

3. Informace z KŘ
Smítal
3.1 Aktualizace Dlouhodobého záměru na rok 2007. Materiál bude projednán a odeslán
na MŠMT do 9. 10. 2006.
3.2 Směrnice ke zveřejňování diplomových prací: materiál byl z MŠMT vrácen s
připomínkami. Připomínky budou zapracovány a dokument znovu projednán v AS SU.
3.3 Dne 13. 9. byla zahájena kontrola hospodaření za rok 2005. Kontrolu provede
odbor auditu a vnitřní kontroly MŠMT.
4. Studijní záležitosti
Smítalová
4.1 Informovala o Projektu zavedení modulárního studia.
5. Aplikovaná matematika
Sýkora
5.1 V jednání je realizace "Kurzu sebeobrany" pro studenty 3. roč. oboru AMKS
(předmět skupiny kreditů "B").
6. Výpočetní technika
Marvan
6.1 Upozornil na vstupní anonymní anketu pro studenty matematiky, která je
uveřejněna na www stránkách ústavu. Apeluje na vyučující, aby na tuto anketu
upozornili studenty, zvlášť prvních ročníků. Navrhuje zabývat se zatraktivněním
webových stránek MÚ.
7. Studijní a ekonomické záležitosti
Šindlerová
6.1 V I. a II. kole přijímacího řízení v MÚ bylo podáno 60 přihlášek, přijato bylo 40
uchazečů, do 1. ročníku se zapsalo 29 studentů bc. a mgr. studia a 3 studenti
doktorského studia.
6.2 Podmínky pro přijímací řízení na akad. rok 2006/07 byly zaslány k projednání v AS
SU. Přijímací zkoušky se budou konat 6. 6. 2007, limit pro přijetí bez přijímacích
zkoušek je : prospěch z matmatiky do průměru 1,5, celkový prospěch do průměru 2.

8. Různé
Kopf
8.1 Požádal o změnu ve finacování rozvojového projektu.
Engliš
8.2 Po dobu služební cesty M. Engliše a J. Smítala bude ředitele MÚ zastupovat
M. Marvan (od 20. 10. do 30. 10. 2006)
Datum příštího Kolegia ředitele bude upřesněno e-mailem.
Zapsala: Jiřina Böhmová

