Zápis zasedání AS ETF UK, 25. 9. 2013
Přítomni: Jan Kranát, Tomáš Živný, Petr Sláma, Tereza Hroníková, Daniel Knotek, Adéla
Plischková, Michael Pfann. host: Jiří Kučera.
Omluveni: Pavel Filipi a Peter Morée. Ondřej Fischer ohlásil pozdější příchod.
Program schválen 7-0-0
1) Byly rozdány pověřovací dopisy členům disciplinární komise.
2) Projednání nového zástupce oboru Diakonika v AS (Jana Crhová úspěšně
ukončila studium.)
a. pověřujeme předsednictvo oslovit paní dr. Bohumilu Bašteckou, aby po
dohodě se studenty Diakoniky byl vybrán zástupce studentů do AS. (hlasování
6-0-1; Knotek se zdržuje)
3) Schválení Podmínek přijímacího řízení na rok 2014/15
a. Jan Kranát rekapituluje historii diskuze o přijímacích zkouškách.
b. Přichází děkan Jindřich Halama, později Ondřej Fischer.
c. Argumenty pro příjímací zkoušky: selekce spekulativních přihlášek, současná
nedobrá reputace na univerzitě a na středních školách.
i. možné je vyhlásit přijímací zkoušky k eliminaci spekulativních
přihlášek a až bude znám počet přihlášených, lze je zrušit
ii. po finanční stránce by odpad spekulativních přihlášek byl snesitelný
iii. „Přátelská výběrová náročná škola.“ (Označení naší fakulty Petrem
Slámou)
d. hlasování 5-1-2 (Proti je Živný, zdržuje se Kranát a Hroníková)
4) Schválení změny Pravidel pro organizaci studia
a. hlasování 8-0-0
b. není upraven kvazipředmět 1. a 2. odborná zkouška. Záležitosti tohoto typu je
třeba řešit na „nižším fóru“
5) Stojan na kolo
a. problém odpovědnosti v případě krádeže (upravuje § 433 Občanského
zákoníku, příp. § 2945 nového Občanského zákoníku). Možno řešit pojištěním.
Budou zjištěny jeho podmínky.
b. v zásadě senátoři doporučují pořízení stojanu
6) Práce evaluační komise
a. bude svolána její schůze Tomášem Živným
b. z jednání komise bude pro informaci AS pořízen zápis
c. prodiskutovat otázku evaluace obou semestrů
d. pamatovat na to, že je třeba, aby byl dotazník připraven už na konci zimního
semestru
e. na příštím zasedání 3.12. předložit první, byť předběžný návrh
f. ponechat místo pro komentáře slovní; žádoucí je možnost meziroční srovnání
na základě číselného hodnocení

7) Informační leták pro studenty PSP.
a. je reflektována kolize v komunikaci
b. na příště by bylo dobré sloučit dva nynější návrhy tak, aby bylo zřejmé, že
leták má původ také v senátu nejen na studijním oddělení
c. Kranát chválí Roskovcův leták, který je určený k propagaci fakulty
d. Hroníková, Plischková budou dál pracovat na letáku k dosažení dokonalé
formy
8) Termíny dalších zasedání AS UK. 3. 12. 2013, 28. 1., 6. 5., 23. 9. 2014
9) Různé
a. řečník na promoci
i. Michael Pfann zjistí, jaké jsou procedury výběru řečníků na promocích
a upozorní na to, že senát si přeje, aby bylo dbáno na to, že řečník má
zohlednit i studenty z ostatních oborů nejméně ve své řeči.
ii. Pfann taktéž navrhuje jistou formu střídání řečníku z různých oborů
b. rektor
i. Kranát informuje o setkání s kandidátem Stehlíkem
ii. diskuze o kandidátech
iii. návrh diskuze o rektorovi mezi AS UK a kolegiem děkana
25. 9. 2013
zapsal Michael Pfann

