Zápis ze schůze Akademického senátu ETF
11. října 2016
Přítomni:

Jan Kranát, Eva Křížová, Peter Morée, Petr Sláma, Jaroslava Šťastná;
Irena Benešová, Nikolaj Ivaskiv, Tereza Pustková, Benjamin Roll, Jonáš
Zejfart

Hosté:

Adéla Pfannová

Omluveni:

Ondřej Fischer, Jakub Ort

1. Ustavení AS a volba předsednictva
Dr. Jaroslava Šťastná se ve smyslu čl. 17, odst. 2 Volebního a jednacího řádu ujala řízení ustavující schůze nového AS a požádala senátory, aby se navzájem představili.
Dr. Šťastná navrhla zvolit volební komisi pro volby předsednictva AS ve složení:
Petr Sláma, Irena Benešová, Jonáš Zejfart
Komise zvolena: 10-0-0
Dr. Šťastná informovala senátory, že nové předsednictvo (předseda a místopředseda)
má tvořit jeden akademický pracovník a jeden student (čl. 17, odst. 3 VaJŘ). Poté vyzvala senátory k podání návrhů na členy předsednictva.
Na předsedu navržen: Kranát, Sláma (nesouhlasí), Šťastná (nesouhlasí), Ivaskiv (nesouhlasí).
Na místopředsedu navrženi: Ivaskiv, Roll.
Dr. Šťastná vyhlásila volby předsednictva. Volební komise sečetla hlasy a oznámila
výsledek:
Jan Kranát (8 pro – 0 proti – 2 se zdrželi)
Nikolaj Ivaskiv (6 hlasů), Benjamin Roll (4 hlasy)
Nové předsednictvo (Kranát, Ivaskiv) se ujalo řízení schůze.
2. Stanovení termínů řádných schůzí AS
Jan Kranát navrhl konat řádné schůze vždy v úterý v čase konvokací a to v těchto
termínech:
29. 11. (schválení rozpočtu), 21. 2., 4. 4., 20. 6. a 26. 9.
Návrh schválen: 10-0-0

3. Volba stálé zástupkyně oboru Diakonika
Studentská komora nového AS je nyní tvořena pouze studenty oboru ET. Jan Kranát
proto navrhl, aby jiné obory byly zastoupeny jako v minulých obdobích tzv. stálými
zástupci s hlasem poradním a aby Adéla Pfannová byla schválena stálou zástupkyní
oboru Diakonika.
Návrh schválen: 10-0-0
4. Jmenování zástupců akademické obce ETF do konzultační platformy
pro zjišťování kvality na UK
V souvislosti s novelou zákona o VŠ (§ 78 zák. 111/1998 Sb.) má být udělována institucionální akreditace celé univerzitě, podmíněná provedením vnitřního hodnocení.
Jeho vypracováním byl pověřen tým Evropské asociace univerzit (EUA) ve lhůtě do
února 2017. Ten bude vycházet z podkladů připravených konzultační platformou, do
níž má být za každou fakultu jmenován jeden zástupce akademických pracovníků a
jeden student.
Jan Kranát navrhl jmenovat Petr Slámu a Jonáše Zejfarta.
AS pověřuje svého předsedu, aby s tímto jmenováním seznámil děkana ETF.
Návrh schválen 10-0-0
5. Prezentace senátu v budově fakulty
Adéla Pfannová navrhla zřídit nástěnku senátu, příp. s fotografiemi senátorů a kontakty. Jan Kranát informoval, že k dispozici by byla polovina nástěnky v 1. patře vedle
učebny C (S1) a že zařídí snadnější dostup na www stránku AS z hlavního menu ETF.
Zapsal: Jan Kranát
Schváleno:

