Slezská univerzita v Opav
Matematick ústav v Opav
KOLEGIUM EDITELE MATEMATICKÉHO ÚSTAVU
57. zasedání dne 12. 9. 2005
Zápis
P ítomni: J. Böhmová, T. Kopf, M. Marvan, J. Smítal, K. Smítalová, J. Skora,
J. indlerová.
Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Informace z KR.
3. Informace editele.
4. Studijní záleitosti.
5. Vpoetní technika.
6. Aplikovaná matematika.
7. Studijní a ekonomické záleitosti.
8. Rzné.
1. Kontrola zápisu
Bez pipomínek.
2. Informace z KR
Kopf
2.1 Byla projednávána aktualizace dlouhodobého zámru SU. Do 9. 9. 2005 mohou
souásti zaslat vcné pipomínky prorektoru Nmcovi.
2.2 13. 9. v 10.00 hod. se bude konat schzka k rozvojovm projektm na rok 2006. Za
MÚ - Kopf, Marvan.
3. Informace editele
Smítal
3.1 Podkoval T. Kopfovi za zastupování v tdnu od 5. 9. do 9. 9. 2005 (sluební
cesta).
3.2. Informoval o konání a prbhu 9. esko-slovenského workshopu z diskrétních
dynamickch systém (4. - 11. 9. 2005, Malenovice). Podkoval za organizaci
J. Böhmové a Z. Koanovi.
3.3 Dne 18. 8. 2005 probhla úsp n obhajoba dizertaní práce a státní doktorská
zkou ka Mgr. Petra Chládka.
3.4 Ve dnech 27. - 29. 9. 2005 se bude konat vjezdní seminá v ech e itel VZ
a pidruench projekt.
3.5 Dne 26. 9. 2005 se bude konat 16. zasedání Vdecké rady MÚ.

3.6 Na základ souhlasného stanoviska grantové agentury R jsou od 1. 9. 2005 pijaty
do doktorského grantu GA R 201/03/H152 "Topologické a analytické metody v teorii
dynamickch systém a matematické fyziky" M. iklová a V. Kornecká.
3.7 K se zabvalo problematikou patné distribuce nkterch ji zaplacench
asopis a aktualizací elektronickch verzí na www. Zodpovídá: M. Marvan.
4. Studijní záleitosti
Smítalová
4.1 Informovala o porad k elektronickému informanímu studentskému systému, které
se zúastnila v prbhu prázdnin. Kolegium editele vyjaduje opakovan
nespokojenost s tím, e tento systém stále není funkní.
5. Vpoetní technika
Marvan
5.1 Do konce záí by mla bt v MÚ instalována nová multimediální poítaová
uebna (prostedky byly získány ásten z FRIMu a ásten z rozvojového projektu).
6. Aplikovaná matematika
Skora
6.1 Informoval o úspn dokonench Kurzech peití I a II pro studenty studijního
oboru Aplikovaná matematika pro eení krizovch situací.
6.2 Seznámil K se skuteností, e dle Studijního a zkuebního ádu FPF (platn od
1. 9. 2005) bude uplatovat l. 7, odst. 13.
6.3 Odborná praxe poslucha 3. roník (MME, AMKS) je zajitna.
6.4 K souhlasí s tím, aby z organizaních dvod byly vyjímn pro akad. rok
2005/2006 u pedmt Matematické metody III a IV zrueny pedpoklady.
6.5 Souhlasí s tím, aby J. Vícha spolupracoval na technickém zaznamenávání
vybranch pednáek.
7. Studijní a ekonomické záleitosti
indlerová
7.1 Vsledky II. kola pijímacího ízení na matematické obory (6.9.2005):
pihláeno:
21 uchaze,
dostavilo se:
14 uchaze,
pijato:
9 uchaze,
ádost o pezkum:
2 uchazei.
7.2 Vsledky I a II. kola pijímacího ízení na matematické obory:
pihláeno:
76 uchaze,
pijato:
42 uchaze,

potvrdilo nástup:

22 uchaze (z 1. kola), 2. kolo není jet uzaveno.

7.3 Termín pijímacích zkouek v Matematickém ústavu pro akad. rok 2006/2007 byl
stanoven na 8. 6. 2006.
7.4 12. 12. 2006 koní akreditace navazujících magisterskch obor (Geometrie,
Matematická analza, Matematická fyzika, Uitelství matematiky pro S)
a bakaláského oboru Obecná matematika. Bude ádáno o prodlouení akreditace,
7.5 Upozornila na skutenost, e dle Studijního a zkuebního ádu FPF (platn i pro
studenty studijního programu Matematika od 1. 9. 2005) se uznané studijní povinnosti
nebudou zapoítávat do limitu získanch kredit. Tato podmínka nebude uplatována
pi ovování splnnch studijních povinností za akad. rok 2004/2005.
7.6 eitelé grant IGS SU, pokud nevyerpali pidlené finanní prostedky, mají
monost je do 15. 11. 2005 doerpat nebo vrátit.
7.7 Informovala o monosti poízení platební karty pro MÚ. MÚ stanoví finanní limit
pro vbr a odpovdného pracovníka (J. Smítal).
8. Rzné
Kopf
8.1 Setkání zainteresovanch pracovník MÚ k Dlouhodobému zámru se bude konat
21. 9. 2005 v 10.00 hod. v zasedací místnosti MÚ.
Skora
8.2 Studentského veletrhu Gaudeamus se letos zúastní i J. Vícha.
Pítí Kolegium editele se bude konat 11. 10. 2005 v 11.00 hod. v pracovn
prof. Smítala.

Zapsala: Jiina Böhmová

