Akademický senát ETF 15. října 2008
Přítomni:
Nepřítomen:
Hosté:

J. Kranát, P. Sláma, P.Hošek, P. Keřkovský, P. Morée, O. Zikmund, M.
Soběslavský, F. Ženatý, A. Hauserová
P. Hanych
M. Prudký, J. Halama

0. Volba předsednictva AS ETF
návrh kandidáta na předsedu: J. Kranát – kandidaturu přijal
návrh kandidáta na místopředsedu AS ETF UK: M. Soběslavský – kandidaturu přijal
návrh volební komise: P. Hošek, F. Ženatý, O. Zikmund
hlasování o volební komisi: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
předseda volební komise: P. Hošek
předseda AS ETF UK: J. Kranát (získal 7 hlasů)
místopředseda AS ETF UK: M. Soběslavský (získal 7 hlasů)
‐ neplatných lístků 0, hlasování se zdrželi 2
Schválen program zasedání:
1. stanovení termínů zasedání AS
2. vystoupení děkana ETF
3. schválení podmínek přijímacího řízení na ETF ve šk. r. 2008/09
4. dopis studenta Michala Pfanna
5. volba člena RVŠ
6. různé
1. Stanovení termínů zasedání AS
‐ podle volebního a jednacího řádu minimálně 3 řádná zasedání ročně + případně
mimořádná zasedání
‐ fungování senátní e‐mailové adresy: senat@etf.cuni.cz
‐ AS ETF UK mlčenlivým souhlasem schválil přizvání hosta z řad studentů PSP
‐ hlasování o době konání zasedání AS ETF UK: středa od 9 hod.
‐ termíny zasedání: 26.11.2008, 28.1.2009, 4.3.2009, 20.5.2009, 30.9.2009
AS schválil termíny zasedání

2. Vystoupení děkana ETF
‐ děkan přeje hodně zdaru nově zvolenému senátu i předsednictvu

‐ žádost děkana na studentskou komoru AS ETF UK o pomoc s mezinárodním
sympoziem Bible v rukou lidu konaným 21.11.2008
‐ elektronické zabezpečovací zařízení budovy – rekonstrukce není možná, nová
instalace nutná – v týdnu 27.‐31.10.2008 děkanské volno

3. Schválení podmínek přijímacího řízení na ETF ve šk. r. 2008/09
‐ děkan ETF předložil AS materiály k přijímacím zkouškám na ETF vypracované ve
spolupráci s kolegiem
‐ novinka: přihlášky do magisterského studia evangelické teologie (v souvislosti
s dělením studijního programu evangelická teologie jednooborová na bakalářský a
magisterský studijní program)
‐ bakalářské obory: PSP, TKT, ET
‐ navazující magisterské obory: PSP – diakonika, TKT‐ ekumenika, ET
‐ pro absolventy bakalářských programů ETF UK proběhně pouze přijímací řízení,
nikoliv přijimací zkouška
‐ ETF UK nabízí ET jako druhý obor, ale pro nedostatek zájemců nebude vypisovat
dvouoborové studium
‐ přijímací zkoušky k bakalářským studijním programům na ETF UK = jazykový test
+ pohovor s uchazečem o studium
‐ pokud počet uchazečů nepřesáhne kapacity ETF UK, bude od přijímací zkoušky
upušťeno
‐ pro přesnější informace přizván studijní proděkan J. Halama
Hlasování o přijímacích zkouškách do bakalářského studijního programu
evangelická teologie jednooborová:
1. návrh: aby AS ETF přijal podmínky navržené děkanem ETF UK, tedy aby přijímací
zkoušky zachoval a v případě, že by počet uchazečů o studium nepřesáhl kapacity
ETF, od nich upustil
‐ 0 pro, 8 proti, 0 se zdrželo
2. návrh: J. Kranát navrhuje, aby AS ETF UK zrušil přijímací zkoušky do
bakalářského studijního programu evangelická teologie jednooborová
‐ 8 pro, 0 proti, 0 se drželo
(odchod P. Morée, P. Hošek)
‐ hlasování o přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studijního
programu evangelická teologie jednooborová:

1. návrh: možnost přijetí bez přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských
studijních programů ETF UK, přijetí na základě přijímací zkoušky pro ostatní
uchazeče
‐ 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

4. Dopis studenta Michala Pfanna
Dopis studenta Michala Pfanna
‐ žádost o zavedení uzamykatelných skříněk pro potřeby studentů, rozprava
‐ AS ETF UK bere na vědomí, iniciativu podporuje (6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
‐ o průběhu dalšího jednání bude AS ETF UK informován na svém dalším zasedání

5. Volba člena RVŠ
‐ AS ETF UK navrhuje a schvaluje kandidátku M. Přecechtělovou

6. Různé
‐ informace: dopis od firmy SCIO
‐ nadace Věry Třebické‐Řivnáčové: J. Kranát osloví vyučující, aby navrhli vynikající
studenty k ohodnocení
Příští schůze AS se bude konat 26.11.2008 od 9 hod. na fakultě.
Zapsala: Alexandra Hauserová

