Kolegium děkana 9.12. 2008
Přítomní: J.Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V. Chytilová, T.
Pospiszyl, P. Jech, M. Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková,
L. Šerý, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: T. Doruška, H. Jarošová, P. Kubica
Informace pana děkana
•

Prezentace FAMU v Ponrepu – od začátku března proběhne v kině Ponrepo
promítání série filmů FAMU. Týká se především realizačních kateder (KAT,
KDT, KR).

M. Jícha – KK má připravený 2 hodinový program
L. Dohnal – i KSD by mohla nabídnout své filmy
•

Výběr filmů na festivaly – je třeba zajistit lepší systém výběrů filmů na
festivaly. Za tím účelem bude zřízena komise, jejímž vedoucím bude M.
Bouda. Každá katedra nominuje svého zástupce a jeho jméno sdělí emailem panu děkanovi. Cílem je především vytvořit řád a pravidla pro
výběr filmů na festivaly. Za KDT byl na místě nominován pan P. Kubica.

Informace pana proděkana Vajchra

•

Průběh Úvodů a praktik – M. Vajchr rozdal členům kolegia evaluační
dotazníky. Vzhledem k tomu, že ještě neproběhla celá praktika, jde o první
pokus.
K tomuto tématu se rozvinula široká diskuze. Jejím výsledkem je usnesení
kolegia o tom, že je třeba vytvořit evaluační dotazník, který bude obsahovat
otázky zformulované tak, aby měly v podmínkách FAMU co největší vypovídací
hodnotu.
Návrhy na tyto otázky zasílejte e-mailem A. Růžičkové. Termín je do 9.1. 2009.
Informace paní tajemnice
•

Rozpočet – vzhledem k tomu, že se nedá očekávat pro příští rok navýšení
rozpočtu FAMU, prosíme všechny vedoucí kateder, aby při přípravě svých
katederních rozpočtů na rok 2009 postupovali maximálně úsporně.
Zejména pokud se jedná o využívání externích pedagogů.

•

OSA – zajištění (ošetření) práv na filmy – stále se opakuje situace, kdy
školní filmy nemají řádně ošetřená práva, zejména na hudbu. Bez toho

není možné filmy prezentovat jinak, než na nekomerčních festivalech. Je
to velká škoda především pro studenty, neboť o jejich díla je zájem i ze
strany komerčních TV.
Do příštího kolegia prosíme o návrhy, jakým způsobem tuto situaci řešit.
•

FRVŠ a ostatní granty – stejně jako v minulých letech se opakuje situace,
kdy řešitelé granty buď nečerpají (přes písemné urgence), nebo naopak
přečerpávají. Je žádoucí, aby se řešitelé grantům věnovali průběžně
během celého roku. V prosinci, kdy je třeba věnovat se rozpočtu celé AMU,
nezbývá mnoho času pro řešení grantů na poslední chvíli.

Informace paní proděkanky
•

Přijímací řízení do bakalářského studia – bylo přijato 535 přihlášek.

Dne 10.12. 2008 budou odeslány dopisy a další dopis (přijat nebo nepřijat) lze poslat
do 9.1. 2009. Harmonogram je zveřejněn na webu (katedry si zkontrolují svůj web –
při dni otevřených dveří je třeba sdělovat stejné informace, které jsou na webových
stránkách, jinak mohou vznikat nepříjemné dezinformace).
P. Jech – ve zdůvodnění nepřijetí by bylo vhodné u 2 – 3 lidí napsat „kapacitní
důvody“. Stále častěji může nastat situace, kdy přijatý student ve finále zvolí jinou
školu než FAMU.
•

Bílá kniha praktických cvičení FAMU 08/09 – katedry provedou revizi
výrobních listů praktických cvičení, jsou-li stále platné (například technologie).
Termín odevzdání P. Borovanovi je do 15.1. 2009.

•

Informace Studijního oddělení o konci zimního semestru 08/09 – dne 9.1.
2009 končí výuka, 12. – 16.1. 2009 končí praktika I. ročníků.

Atestace musejí být zapsány do 3 dnů v KOSu.
Celý harmonogram je zveřejněn na webu FAMU.
•

Moduly – je vypsaných 28 modulů, bylo by vhodné další situovat na březen
2009. Nemusí jít vždy o modul, který by finančně zatěžoval FAMU (viz
Simpsonovi).

•

Zadávání teoretických prací do KOSu v posledním ročníku – novinkou je
formulář v KOSu (vyplňuje se název, vedoucí práce a konzultant). Kolegium
se dohodlo na termínu zadávání na konec zimního semestru IV. ročníku.

•

Sběr dat o VŠKP – opravy popsaných problémů do 31.12. 2008.

•

Klíče od učeben musí pedagog předat svému kolegovi, který po něm přebírá
učebnu, nebo je vrátit na vrátnici. Množí se případy, kdy učebny zůstávají
odemčené a tím hrozí nebezpečí zcizování technického vybavení.

Informace pana děkana
•

Internetová distribuce filmů – viz souvislost s ošetřením práv.

•

Vnitřní grant – podle aktuální situace bude částka určená k rozdělení do
VG předem projednána ředitelem Studia a děkanem.

Různé
•

Kolegium děkana gratuluje pí. režisérce H. Třeštíkové, která získala cenu
Evropské filmové akademie jako první dokumentaristka.

•

L. Šerý – freemovers – stáže budou kráceny (15.000/měsíc), bylo vybráno
6 adeptů, výběrového řízení by se měli účastnit vedoucí kateder.

Otázkou je, jak se vůbec postavit ke stážím. Námět pro diskuzi na příští
kolegium.
•

A. Klimt – dne 12.12. 2008 od 16:00 proběhne slavnostní otevření ateliéru
na Tržišti 20.

Příští zasedání kolegia bude dne 6.1. 2009 v 9:30.
Zapsala: Alice Nemanská
Četl: Pavel Jech

