Zápis ze zasedání akademického senátu ETF UK 18. 4. 2012
11:00 v zasedací místnosti děkanátu ETF
Přítomni: Jan Kranát, Ph.D (předseda), Tomáš Živný (místopředseda), prof. ThDr. Pavel
Filipi, Mgr. Ing. Ondřej Fischer (příchod 12:00), Dr. Pieter Morée (příchod 11:35), Daniel
Knotek, Filip Ženatý
Omluveni: Petr Sláma, Th.D., Ondřej Matějovský, Tereza Pleskotová
Hosté: Doc. ThDr. Jindřich Halama (děkan fakulty), Ing. Eva Svobodová (tajemnice)
Program jednání:
1. Projednání rozpočtu fakulty na rok 2012 a Výroční zprávy za rok 2011
2. Informace ohledně projektu PRVOUK
3. Informace děkana ETF
4. Volby do akademického senátu fakulty a hodnocení výuky
1. Projednání rozpočtu fakulty na rok 2012 a Výroční zprávy za rok 2011
-

-

-

Tajemnice Eva Svobodová senát seznámila s předběžnou verzí rozpočtu na rok 2012:
V důsledku velkých úsporných opatření se fakultě uplynulý rok podařilo udržet
rozpočet v kladných hodnotách. Poté na dotazy senátorů vysvětlila jednotlivé položky
rozpočtu. Dále oznámila senátu, že je třeba provést změny ve studijním programu
PSP. To se zřejmě dotkne i rozpočtu.
Jelikož se jednalo o předběžný návrh rozpočtu na rok 2012, senát rozhodl jej schválit
až bude mít k dispozici konečnou verzi se všemi podklady. Učiní tak nejpozději na
příštím zasedání 22. 5. 2012
Výroční zpráva za rok 2011 taktéž ještě není hotova. AS ji proto nemohl schválit.
Učiní tak nejpozději na příštím zasedání 22. 5. 2012

2. Informace ohledně projektu PRVOUK
-

Od programu rozvoje vědeckých oborů na UK (PRVOUK), si univerzita slibuje lepší
rozdělení výzkumných záměrů a lepší spolupráci mezi fakultami. Návrh za naši
fakultu v současnosti připravuje děkan a AS ji schválí, až bude hotova. Učiní tak
nejpozději do 14. 5.

3. Informace děkana ETF
Děkan Jindřich Halama seznámil AS se stavem akreditace studijního programu PSP:
V příštím roce se v tomto programu očekávají jisté změny na základě závěrů kontroly
Akreditační komise. Stávající stav ne zcela odpovídá schválené akreditaci a je nezbytně nutno
provést patřičné změny v programu PSP. Plánuje se vytvoření samostatné katedry či institutu
pastorační a sociální práce a zaměstnání odpovídajícího počtu vyučujících. Podrobnosti jsou
dosud v jednání. ETF učiní vše potřebné, aby tento program udržela a dále rozvíjela.

4. Hodnocení výuky a volby do AS ETF
a) Hodnocení výuky
-

AS připraví hodnocení výuky ve spolupráci s pomocnými vědeckými pracovníky
proběhla krátká rozprava na téma podoby dotazníků
bližší detaily budou dohodnuty na příštím řádném zasedání AS

b) Volby do AS
AS se dohodl na následujícím harmonogramu voleb do AS ETF UK:
-

od 22. 5. bude v knihovně umístěna „urna“ na podávání návrhů kandidátů
předseda AS pošle 22. 5. akademické obci výzvu k navrhování kandidátů
29. 5. proběhne konvokační shromáždění akademické obce, kde budou představeni
jednotliví kandidáti
v týdnu od 4. – 8. 6. budou probíhat volby ve vstupním vestibulu fakulty
pro PSP budou volby do AS probíhat v budově VOŠ Jabok nebo v budově ETF (v
jednání)

Termín příštího zasedání AS: 22. 5. 2012

