Zápis z jednání Akademického senátu ETF UK 25. 1. 2011
Přítomni: Jan Kranát, Pavel Filipi (první část), Ondřej Fischer, Pieter Morée, Tereza
Pleskotová, Ondřej Matějovský, Daniel Knotek, Zora Nováková, Ondřej Zikmund, Petr Sláma

1. Volba zástupců do výběrové komise pro volbu studentského faráře
1. SR ČCE vyhověla žádosti z 27. října 2010 a vyzvala AS ETF, aby vyslal 2 zástupce (po
jednom ze studentské i učitelské komory) do komise.
2. Zvolena volební komise: Morée, Knotek, Matějovský
Schváleno: 10-0-0
3. Rozprava
Body k úvaze pro stanovisko AS ETF:
-výběrové řízení bylo vypsáno na 1 celý úvazek,
-kandidáti by se měli představit studentům – v této věci třeba oslovit SR ČCE, setkání by měli
zorganizovat naši zástupci ve výběrové komisi,
-vztah studentského faráře k TKT a JABOKu – AS podporuje co nejširší ekumenickou
spolupráci ke zdůraznění jednoty fakulty, naši zástupci by měli tento bod při jednání
s kandidáty na studentské faráře zdůrazňovat,
-třeba zjistit, zda SR ČCE stanoví požadavky (vizi, kritéria) na kandidáta?, předloží kandidát
svůj program (vizi)?,
-výběrová komise by se měla zřejmě setkat ještě před vlastními slyšeními kandidátů a tyto
požadavky zkusit zformulovat.
4. Představení kandidátů a volba:
za studentskou komoru – Zora Nováková 8, Ondřej Zikmund 1
za učitelskou komoru – Pavel Filipi 6, Petr Sláma 3
0 proti, 1 senátor se zdržel
Zvoleni byli: Pavel Filipi, Zora Nováková
5. Jan Kranát a Zora Nováková jsou pověřeni zasláním dopisu SR ČCE se jmény zástupců a
body vzešlými z rozpravy
-odchází Pavel Filipi
2. Schválení Výroční zprávy ETF za rok 2009, Výroční zprávy o hospodaření za rok
2009 a Zprávy CBS za rok 2009
1. Rozprava
Bylo vysvětleno a zdůvodněno zpožděné předkládání výroční zprávy odkazem na situaci
okolo změny děkana. Senát vyjadřuje znepokojení nad rostoucím rozpočtovým deficitem
ETF. Navrhuje na příští zasedání AS pozvat děkana a tajemnici fakulty a požádat je o
informace k hospodaření fakulty a o výsledcích právě probíhajících auditů.
Schváleno: 9-0-0
2. Schválení výročních zpráv
Schváleno: 9-0-0

Příští schůze Senátu 12.4.2011 v 11.00.
Zapsal. O.Fischer

