Kolegium děkana FAMU 6. 5. 2008
Přítomni: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, V. Chytilová, T. Pospiszyl,
P. Jech, A. Klimt, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov,
K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: P. Kubica
V úvodu schůze poděkovala proděkanka A. Růžičková jménem kolegia děkanovi
M. Bregantovi za spolupráci a za vše pozitivní, co pro FAMU v době svého
působení udělal.
Michal Bregant:
• z vedení AMU
o NKÚ akceptoval argumenty, které vyvrátily nedostatky zjištěné
kontrolou. Je třeba dořešit problematiku koprodukčních smluv.
Děkan požádal A. Nemanskou a K. Matouška, aby tuto problematiku
v kooperaci s rektorátem v nejkratší možné lhůtě vyřešili.
o Děkan poděkoval proděkanovi M. Vajchrovi za zpracování podkladů
pro výroční zprávu.
o Nejpozději v 1. polovině září proběhne pravidelná aktualizace
dlouhodobého záměru.
o Na grant FRVŠ bylo podáno 13 žádostí. Proděkan M. Vajchr
konstatoval, že se zvýšil počet kateder, které o grant žádají. Děkan
poděkoval M. Vajchrovi a Ž. Cagáškové za koordinaci a pomoc při
zpracování.
o Napříště budou mít jednotlivé fakulty všechny své promoce
samostatně, vždy všechny v jeden den (FAMU letos 24.11. 2008).
o Je dokončena rekonstrukce parteru Hartigovského paláce (Galerie
AMU). Je velkou zásluhou doc. Iva Mathé, že se podařil odkup
nájemní smlouvy za nejnižší cenu a prostor byl zkultivován a bude
sloužit jako kulturní stánek pro AMU i veřejnost. Galerie bude sloužit
výstavním účelům, suterénní prostory pak katedře tance a katedře
nonverbálního divadla HAMU. V části do tržiště bude v nových
prostorách sídlit NAMU.
o Dům U bílého jelena (Tržiště 20) – byly zahájeny stavební úpravy.
Velmi žádoucí je dohled příslušných kateder (KAT a KF) nad těmito
pracemi. Jedná se pouze o stavební úpravy, zařízení není do
rozpočtu zahrnuto. Veškeré vnitřní zařízení bude hrazeno
z prostředků kateder (zejména ovšem granty).
o Beroun – radnice snížila prodejní cenu objektu cca o 1/3. Je nutné,
aby nákup této nemovitosti schválil AS AMU a Správní rada AMU.
• předávání děkanské agendy Pavlu Jechovi
o Nově jmenovaný děkan nastupuje do své funkce 20.5. 2008.
Současný děkan bude úřad postupně předávat v co nejkratším
termínu.
o P. Jech se již průběžně schází s pedagogy a studenty jednotlivých
kateder.
o Některé katedry již předložily návrhy na prodloužení pracovních
smluv pedagogů, ostatní je předloží co nejdříve.
• rozpočty kateder: je třeba dořešit rozpočet KAT již v součinnosti s novým
děkanem.
•

dopis kolegia děkana ministru Liškovi
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o

Děkan podrobně informoval o vývoji situace po volbě rektora.
K tomuto tématu se rozvinula obsáhlá diskuze. Děkan rovněž
informoval kolegium o dopisech, jež členové Umělecké rady FAMU a
akademického senátu FAMU zaslali prezidentu Klausovi a ministru
Liškovi ve věci vnitřního sporu na AMU a jeho možného řešení
vlastními silami. Kolegium děkana projednalo a jednomyslně
odsouhlasilo text dopisu ministru Liškovi – viz příloha 1.

• otevření GAMU 20.5. v 18:00. V 17:00 proběhne prohlídka nových prostor,
všichni členové kolegia jsou srdečně zváni.
•

vyhlášená výběrová řízení:
o Vedoucí Galerie AMU
o Promítač
o Sekretářka FAMU International
o Sekretářka/produkční Katedry fotografie
o Vzhledem k odchodu Žanety Cagáškové na studijní oddělení bude
třeba najít novou sekretářku také pro Katedru režie.

Alice Růžičková:
• Definitivní termíny SZZK a přijímacího řízení – viz tři přílohy 2, 3, 4.
• Inovace studijních plánů – do konce května – 10. 6. 2008 v 9:30
proběhne setkání pedagogů a studentů k tomuto tématu. Místo bude
upřesněno.
• Atestace za LS je třeba psát do KOSu průběžně – studenti musejí vidět své
výsledky. Pokud student u zkušebního termínu propadne, je třeba zapsat
do informačního systému F a při nezískání zápočtu N. Zapisovat do KOSu
musejí i externí pedagogové. 13.9. 2008 musí být v KOSu všechny
informace.
• kolej Hradební v létě – pro AMU je vyhrazeno 17 míst (200Kč/lůžko/noc).
• harmonogram akademického roku 2008/2009
• brožura o přijímacím řízení – KP ještě nedodala opravený text
Různé:
• Absolventský film Martina Dudy I Am Bigger and Better, který FAMU
vybrala jako svého reprezentanta do soutěže Student Academy Award,
získal nominaci.
•

Filmy studentů FAMU – Bohdana Bláhovce, Viery Čákanyové, Petra Hátle,
Rozálie Kohoutové, Lukáše Kokeše, Jaroslava Kratochvíla a Terezy Tara –
získaly v soutěži dokumentárních filmů na festivalu Finále Plzeň Zvláštní
ocenění poroty „za naději, kterou dávají českému filmu svým výrazným
občanským postojem i kultivovanou filmovou řečí“.

•

Institut intermédií: schůzka všech zainteresovaných 16.5. v 11:00 (od
12:00 třetí část modulu Wernera Nekese tamtéž)

Příští schůze kolegia: 23. září 2008 v 9:30 (rozhodnutí o přijetí do navazujícího
magisterského studia)
Zapsala: A. Nemanská
Četl: M. Bregant
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