
Zápis z jednání Senátu ETF ze dne 16.10.2012 
 
Přítomni: P. Filipi, O. Fischer, A. Plischková, T. Hroníková, M. Pfann, T. Živný, P. Morée, P. 
Sláma. Náhradník  pro členství v senátu J. Kučera. 
Omluveni – D. Knotek, J. Kranát. 
 
Jednání zahájil P. Filipi volbou nového předsednictva senátu. 
 
1. Volba předsednictva 
Kandidáti na místo: předsedy – J. Kranát, místopředsedy – T. Živný. 
Volební komise: M. Pfann, P. Morée (8-0-0). 
Volba předsedy: byl zvolen J. Kranát  (8-0-0). 
Volba místopředsedy:  byl zvolen T. Živný  (7-0-1). 
 
Vedení jednání převzal zvolený místopředseda T. Živný. 
 
2. Jmenování zástupce do hodnotící komise pro výběrové řízení na pracovníky nově zřizované 
Katedry sociální práce na ETF (s hlasem poradním). 
Hlasování o využití nabídky nominovat člena hodnotící komise – schváleno (8-0-0). 
Kandidát na zástupce senátu u hodnotící komise P. Sláma – zvolen (7-0-1). 
 
3. Jmenování zástupce do komise pro studium v zahraničí. 
Zahraniční oddělení požádalo AS o vyslání studentského zástupce do komise pro studium 
v zahraničí, která zasedne ve čtvrtek 29. 11. v 9.30. Po dobrých zkušenostech z minulých let i 
tentokrát předsednictvo navrhuje studenta PGS Matouše Holeku. 
Matouš Holeka zvolen jako zástupce do komise – (8-0-0). 
 
4.  Termíny zasedání senátu v roce 2013: vždy v úterý v 11.00 v děkanské zasedací místnosti:  
8.1., 9.4., 21.5., 17.9. Schváleno (8-0-0). 
 
5. Volby do Akademického senátu UK 
Svolání akademické obce ETF UK – dne 6.11.2012 v 11.00. 
Hlasování – 6. a 7.11. 2012.  
Volební urna bude pouze v budově v Černé. 
Volební komise: předseda P. Morée. 
Volební komise studentská část: A. Doležalová, K. Ivasiv,  J. Kučera. 
Termíny a časy voleb: úterý 11.30-15.15, středa 12.30-15.15. 
Hlasování o svolání akademické obce, o dobu volby a složení volební komise uvedených výše 
– schváleno (8-0-0). 
Z diskuse o možných kandidátech  z řad Senát ETF – J.Kranát, P.Sláma; za studenty  
D.Knotek, T.Živný, … 
 
6. Různé 
Diskuse na téma prodloužení mandátu: 
zástupce studentů (Senátu) v Synodní radě – bez závěru. 
Zástupce studentů ve Vědecké radě. Navržen kandidát a zvolen: J. Šamšula, (8-0-0). 
  
Zapsal: O.Fischer 


