Zasedání Akademického senátu ETF 26. listopadu 2008
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

J. Kranát, P. Sláma, P.Hošek, P. Keřkovský, P. Morée, O. Zikmund, M. Soběslavský, P. Hanych
A. Hauserová, F. Ženatý
M. Prudký (děkan ETF) , E. Šormová (studentský farář), P. Jandejsek (Jabok)

1. Vystoupení děkana ETF
a. uplynulé symposium (21.11.)
• poděkování za organizaci symposia u příležitosti oslav 90. výročí ČCE (A.Hauserová a
kolektiv)
b. zamykatelné skříňky
• budou zařízeny na mince, uvažuje se o počtu 20 ks á (cca) 10.000 Kč
• předpoklad instalace: I.Q 2009
c. prospěchová stipendia za AR 2007/2008
• budou vyplacena v prosinci
• konkrétní výši stanoví AS na návrh děkana; po kunzultaci s ekonomickým oddělením
děkan navrhuje 10.000 Kč
senát bere na vědomí (8-0-0)
d. ceny děkana za nejlepší studentské práce byly uděleny
• ve všech stupních (Dr., Mgr., Bc.)
• výše finančního ohodnocení: 10.000 Kč/7.500 Kč /5.000 Kč
e. úpravy zabezpečení budovy
• z důvodů opakovaných pokusů o vloupání a neadekvátnímu přístupu policie v těchto
případech
• rekonstrukce elektronického systému: nyní 16 oblastí, které lze nezávisle uzavřít
• připravují se pravidla užívání systému při pohybu na všech osob na fakultě
f. webové stránky AS
• volají po aktualizaci!!!!!
2. Volba studentského zástupce do vědecké rady UK ETF
navržení kandidáti:

A.Hauserová (ne, kumulace funkcí)
P.Hanych (nesouhlasí, z osobních důvodů)
M.Soběslavský (kandidaturu přijímá, zvolen 7-0-1)

3. Odměny z Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové
•
•

schvaluje AS na základě podnětů učitelů (praxe posledních 5 let)
9 odměněných á 11.000 Kč – senát schvaluje 8-0-0

4. Odpověď na dopis M. Pfanna ve věci instalace skříněk na ETF
napíše na základě aktuálních informací J.Kranát

5. Různé
představení člena AS s hlasem poradním
• Rudolf Hemelík, 1. roč PSP + 2. roč. Jabok
občerstvení na schůzích senátu (Peter Morée)
• zajistí děkanát
• senát s vděčností schvaluje 8-0-0
Zápis: Pavel Hanych

