Zápis ze zasedáni legislativní komise AS MFF UK dne 5.6.2003
-------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni Barvík, Foniok, Kohlová, Olmer, Prášková,
Hosté: Veselý, Zvára
Legislativní komise projednala na podnět kol. Fonioka návrh nového stipendijního řádu MFF
UK a doporučuje jeho předložení k 1. čtení odložit na další zasedání AS MFF UK.
Zdůvodnění:
a) LK vyslechla informaci kol. Fonioka, že AS UK bude schvalovat teprve 6. 6. 2003 na svém
řádném zasedání novou verzi Stipendijního řádu UK. Vzhledem k časovým termínům
předkládání materiálu k projednávání AS MFF UK není možné zajistit soulad předkládaného
návrhu nového stipendijního řádu MFF UK s vyšším předpisem.
b) LK po diskusi konstatovala, že jediným problémem, který vznikne neschválením nového
stipendijního řádu zůstává stipendium studentů hlásících se do 1. ročníku navazujícího
magisterského studia. Tento problém je ale řešitelný v rámci stávajícího předpisu využitím
pravomocí děkana MFF UK.
c) LK podrobně diskutovala problémy předkládaného znění nového Stipendijního řádu
přednesené
1) kol. Foniokem
- par. 1 je opis z předpisu univerzity, jehož znění se navíc bude měnit,
- par. 4 odst. 3 písm. a) nerozlišuje navazující magisterské studium,
- par. 6: není jasné, jestli míchá studijní ročníky bakalářských, magisterských a navmgr.
programů - vhodné zpřesnit,
- vágnost 4/9 kontrastuje s podrobnými pravidly předchozích odstavců,
- charakter změn neodůvodňuje vydání celého nového Stipendijního řádu, ale spíše novely,
- podle důvodové zprávy je důsledně rozlišováno mezi přiznáním a vyplácením stipendia.
Není jasné, proč, ani není jasné, že. 4/10 zakazuje vyplácet stipendium studentovi v jiné než
prezenční formě studia. Totéž zakazuje čl. 8 stip. řádu UK, na který se navíc odkazuje v par.
3 odst. 2,
- stip. řád UK zavede stipendia vyplácena ze stipendijního fondu (kam plynou poplatky za
studium), což návrh vůbec neodráží.
2) Barvikem:
- par. 4 odst. 7 je v konfliktu s čl. 8 1b St. řádu UK
- par. 7 odst. 1: není zmínka o tom, že je možné prodloužit doktorandské studium na 4 roky
- par. 3 odst. 3: z diskuse na dubnovém plénu vyplynulo, že je problémem jedno rozhodnutí
děkana o výši prospěchového stipendia pro daný AKADEMICKÝ rok, pokud není znám
rozpočet na budoucí KALENDÁŘNÍ rok.
d) LK komise se neshodla v pojetí Stipendijního řádu: pouze doplněk k universitnímu předpisu
vs. svébytný předpis
e) LK navrhuje úzkou spolupráci proděkana prof. Anděla, LK (kol. Foniok) a SK na přípravě
konečného znění nového předpisu během prázdnin.
V Praze, 6. 6. 2003

Zapsal Ivan Barvík

