Zápis jednání akademického senátu 22.5. 2012
Přítomno 8 senátorů, nepřítomni Ondřej Matějovský a Ondřej Fischer. Zasedání začíná v 11:00.
1) Schválení zápisu z minulého zasedání 7-0-1 (Petr Sláma se zdržel, jelikož minule chyběl)
2) Schvalování výroční zprávy 8-0-0
3) Schvalování rozpočtu přesunuto na další schůzi 18.9. 2012 - schváleno 8-0-0
(Jan Kranát pošle veškeré materiály mailem a v červnu (či později po domluvě) proběhne
informativní schůzka ohledně rozpočtu)
4) Uspořádání voleb do AS ETF UK na další funkční období.
Volby proběhnou 29.5. a 30.5. 2012.
29.5. 2012 v 10:15-10:45 proběhne shromáždění akademické obce, kde se kandidáti
představí a Jan Kranát bude informovat obec o náležitostech s volbou spojených. Od 10:45
do 15:00 bude v chodbě fakulty u východu z budovy v Černé ulici sedět komise s volební
urnou, 30.5. od 11h do 15h tamtéž. Tereza Pleskotová a Ondřej Fišer stanoví podle možností
Jaboku termín a čas voleb pro stud. obor PSP.
Senát vyhlašuje dva volební okrsky, budova Černá ul. a Salmovská ul.
V Salmovské ulici volí pouze studenti a studentky bakalářského programu PSP, všichni ostatní
volí v budově fakulty v Černé ulici.
Senát navrhuje po diskusi do volební komise komisaře: Terezu Pleskotovou a Matěje
Opočenského. Hlasování pro komisi 7-0-0
(Petr Sláma odchází v 12:05)
5) Hodnocení výuky na ETF UK. Jan Kranát se postará o organizaci s pomvědy, kteří data sbírají a
zpracovávají do elektronické podoby. Po diskusi proběhne letošní hodnocení stejným
způsobem a se stejným formulářem jako roky předešlé. Senát pověřuje předsedu, aby konal
náležité kroky ve věci každoročního hodnocení výuky na ETF UK, schváleno 6-0-0. Hodnocení
výuky proběhne od 4.6. do 8.6. 2012. Jabok má své vlastní hodnocení výuky na elektronickém
portálu – tzv. IS. Senát bere na vědomí, že studenti a studentky mají zájem o přístup k
vyhodnocení výuky. Po předchozích letech, kdy nebylo každému jasné, jakým způsobem se
k datům dostat, budou výsledky hodnocení přístupné elektronicky z vnitřní sítě na ETF UK.
(Zatím dostupné na adrese: http://www.etf.cuni.cz/dotaznik09/ )
6) Usnesení AS ETF UK k nadcházející volbě studentských farářů na synodu ČCE. Jsou předloženy
dva návrhy Danielem Knotkem (návrhy připravili Matěj Opočenský, Michael Pfann, Daniel
Knotek). Senát vyjadřuje po diskusi souhlas s návrhem č.2 (7-0-0) a pověřuje předsednictvo
AS, aby o tomto usnesení neprodleně informovalo SR.
7) Matěj Opočenský informuje AS o návštěvě studentské iniciativy v Celetné ul.
Jedná se o iniciativu, které jde o prohloubení komunikace a sdílení mezi fakultami. Po
studentských protestech se údajně ukázalo, že by stálo za to vytvářet sdílenou platformu, kde

by se akademická obec rychleji domlouvala, organizovala, diskutovala. Prozatím se nejedná o
orgán, který je zařazen do struktury university. Pokud by iniciativa pokračovala a snažila se
prosadit do struktur university, patří další diskuse hlavně do velkého senátu university. AS
ETF UK se k této iniciativě nevyjádřil, v diskusi padly zejména postoje zdrženlivé.

Zasedání AS ETF ukončeno v 12:40
Zapsal Daniel Knotek

