Zasedání Akademického senátu ETF 4. března 2009
přítomni: J. Kranát, P. Morée, P. Keřkovský, A. Hauserová, P. Hanych, O. Zikmund,
F. Ženatý
omluven: P. Sláma, M. Soběslavský
Hosté:
E. Svobodová (tajemnice ETF), J. Mrázek (proděkan ETF), P. Jandejsek (Jabok),
R. Hemelík (zástupce PSP)
1. Vystoupení tajemnice ETF
a. Účetní uzávěrka za rok 2008
• účetní uzávěrka je hotova a výroční zpráva bude zhotovena do tří týdnů
• přednesení konečných čísel a zhodnocení finančního schodku (nárůst cen energií
apod.)
b. Rozpočet na příští rok
• jelikož rozpočet schvaluje akademický senát, bude jeho zasedání svoláno ad hoc
• paní tajemnice Svobodová pošle schvalovaný materiál předem
• předseda J. Kranát pošle ostatním členům senátu přehledy hospodaření
z minulých let, aby mohli jednotlivé položky porovnat v jejich vývoji
(odchod E. Svobodové)
2. Vystoupení proděkana J. Mrázka
a. Poplatky za studium
• rektorát zvýšil poplatky za studium. Na ETF byly poplatky nastaveny tak, že se
stále nacházíme ve stejném „tarifu“. Poplatky za studium tak zůstávají stejné.
• Děkan nařídil snížení poplatků za studium pro cizince na 2500€
- senát schvaluje - 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
b. Zprávy z děkanátu
• zpráva o počtu přihlášených studentů na příští rok
PSP - 105
- komb. 106
Diakonika (nové) - 16 (z Jaboku, státnice mají za sebou)
- 33 (z Jaboku, státnice mají před sebou)
- 16 (studenti odjinud – budou dělat přijímačky)
- je to větší zájem, než se čekalo - bude zřejmě třeba navýšit
počet vyučujících a vytvořit 2 skupiny po cca 20 lidech
ET - prezenčně. 71
- dálkově 65
- oficiálně jsme první rok bez přijímací zkoušky
- zápis studentů do 1. ročníku proběhne koncem června, aby fakulta měla
jasnou představu o počtu nových studentů a mohla se na tento počet přes
prázdniny připravit
- počet přihlášených dává opět tušit, že současné kapacity nebudou stačit
- nově přijatým studentům bude v rámci přijímacího řízení s dopisem poslán
dotazník. Ten byl minulé roky povinný a poskytoval podklady pro ústní
část přijímací zkoušky. Povinnost dotazník vyplnit zůstane zachována, ale
ještě nejsou jasné všechny podrobnosti. Dotazník je důležitý pro fakultu,
aby měla přehled o orientaci a zájmech uchazečů a mohla jim případně

vycházet vstříc. Dotazník sestavuje J. Mrázek. Na příštím zasedání senátu
ho bude možno s J. Mrázkem konzultovat.
TKT - 15
Ekumenika (nové) - 3 (při tomto stavu přihlášených se zřejmě neotevře)
c. Hodnocení vědy a výzkumu za uplynulý rok přednese M. Prudký na příštím
zasedání AS ETF
d. Cyklistický výlet Praha - Lipsko
• Univerzita v Lipsku slaví tento rok pětisté výročí svého založení. V rámci oslav
chtějí studenti z Lipska provést cyklistický výlet Lipsko – Praha – Lipsko.
• akce by se měla uskutečnit první týden v červnu
• Studenti z Lipska hledají koordinátora pro tuto akci
- předseda J. Kranát vyzval studentskou komoru k nalezení vhodné kontaktní
osoby ze studentů ETF (cyklistika a NJ výhodou)
3. Hradecká výzva
• prohlášení:
„AS ETF UK se připojuje k prohlášení představitelů akademických senátů
přijatému 4. února 2009 v Hradci Králové a vyzývá členy akademické obce ETF
UK k podpisu tohoto prohlášení.“
- 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
• více o „Hradecké výzvě“ na http://www.provzdelanost.cz
4. Různé
a. Vystoupení P. Jandejska
• studenti, kteří přicházejí na PSP odjinud než z Jaboku, zejména z EA, nemají
absolvovány stejné předměty jako uchazeči, kteří přicházejí z Jaboku. Jsou v
jistém zvláštním režimu a je třeba tuto otázku vyřešit, aby se zajistila patřičná
kvalita studia. Jednání mezi Jabokem a ETF již probíhají
b. Spam
• z emailové adresy AS chodí velmi mnoho spamů
- P. Hanych za AS bude problém řešit se správcem sítě J. Moravcem
(zápis zhotovil F. Ženatý)

