
Zápis z mimořádného jednání senátu ETF 23. 2. 2010  
 

Přítomni:  Pavel Hošek, Jan Kranát, Petr Morée, Petr Sláma 
  Lukáš Borecki, Alexandra Hauserová, Zora Nováková, Ondřej Zikmund 
 
Hosté: prof. Pavel Filipi (pověřený děkan), Josef Bartošek (studentský farář), 
  Matěj Opočenský (senátor ASUK) 
 
1. Vystoupení prof. Pavla Filipiho 
Prof. Filipi sdělil senátu, že na návrh AS ETF z 18. 2. ho rektor UK pověřil k 22. 2. výkonem 
funkce děkana do příštích voleb. Z tohoto titulu předložil senátu ke schválení následující 
dokumenty: 
 
1.1. Žádost o akreditaci PGS programu Filozofie 
PGS Filozofie končí k 15. listopadu akreditace a stávající 3letý program bude reakreditován 
jen k dostudování již přijatých studentů. Vedle něj bude podána žádost o 4letý program PGS.  
A. Hauserová požádala prof. Filipiho, zda by bylo možné upravit a sjednotit v rámci fakulty 
podmínky, za nichž by bylo eventuálně možné přijímat studenty stávajících 3letých PGS do 
nových 4letých. Prof. Filipi odpověděl, že prodloužení 3letého PGS bylo již nyní za jistých 
podmínek možné, byť nepříliš časté, a že za podobných podmínek by bylo možné nyní 
uvažovat i o přijetí některých studentů 3letého programu do 4letého. Děkanát zřejmě vydá 
koordinační informace pro oborové rady, na nichž bude nakonec rozhodování v konkrétních 
případech záviset. 
AS ETF schvaluje žádosti o reakreditaci 3letého PGS Filozofie a akreditaci 
4letého PGS Filozofie: 8-0-0 
 
1.2. Aktualizace Dlouhodobého záměru ETF pro rok 2010 
Prof. Filipi informoval senát o připravovaném sladění lhůt fakultních DZ s DZ UK. Proto byl 
nyní senátu předložen návrh na aktualizaci jen pro rok 2010. 
AS ETF schvaluje návrh aktualizace DZ ETF: 8-0-0 
 
1.3. Poplatky za studium 
Prof. Filipi informoval senát o stávající výši poplatků za studium upravené Opatřením děkana 
č. 1/2009. Kolegium navrhuje ponechat i pro příští šk. r. 2010/11 v nezměněné výši. 
AS ETF schvaluje výši poplatků za studium pro rok 2010/11: 8-0-0  
 
2. Příprava voleb kandidáta na děkana ETF 
Předseda AS Jan Kranát navrhl, aby byla dle Volebního a jednacího řádu ETF ustavena 
volební komise pro volbu kandidáta na děkana ETF ve složení Peter Morée, Ondřej 
Zikmund, Lukáš Borecki. Komise otevře v pátek 26. března urnu s návrhy na vhodné 
kandidáty akademické obce, zjistí zda tito kandidáti souhlasí se svou kandidaturou, pozve je 
na shromáždění akademické obce 13. dubna a zajistí volbu kandidáta na děkana během 
zasedání senátu 20. dubna. 
AS schvaluje volební komisi v tomto složení: 8-0-0 
 
3. Vystoupení studentského faráře 
Josef Bartošek informoval senát, že do nových voleb studentského faráře se na Synodní radě 
ČCE přihlásili 3 kandidáti. Navrhl senátu, aby požádal SR o informaci o těchto kandidátech a 
o přípravě voleb.  
AS pověřuje předsednictvo, aby v této věci jménem senátu oslovilo SR ČCE. 
 
Zapsal: Jan Kranát 
Zápis schválen: 8-0-0 

 


