Zápis z kolegia děkana FAMU 1. dubna 2008
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P.Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V. Chytilová, T.
Pospiszyl, M. Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý,
I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: P. Kubica
Informace děkana
•

Shromáždění akademické obce FAMU + diskuse s nominovanými na

děkana se uskuteční v pondělí 7.4. 2008 od 19:00 v U1. Obě koncepce jsou
dostupné na webu, děkan žádá, aby se všichni s publikovanými koncepcemi
seznámili, aby bylo možné vést kvalifikovanou debatu.
•

Doplňovací volby do AS AMU proběhnou na FAMU dle inovovaného a řádně

registrovaného volebního a jednacího řádu AS AMU – viz příloha 1. Vyhlášení
doplňovacích voleb se předpokládá v pondělí 7.4. 2008. Budeme volit do
pedagogické i studentské komory, vždy jedno uvolněné místo, z voleb však
vzejdou další později kooptovatelní pedagogové a studenti.
•

Inovace provozního řádu paláce Lažanských (projednal a schválil AS

FAMU) – viz příloha 2
•

Bílá kniha 07/08 je po dnešním kolegiu definitivně schválena, včetně limitů

na praktická cvičení. Celková suma 5,030.795 Kč vychází z definitivního
jmenného výpisu studentů, kteří nárok na prostředky mají a kteří nikoli. Viz
příloha 3. Vzhledem ke svízelné finanční situaci platí tedy původní přísnější
varianta výkladu studijního řádu: studenti, kteří rozkládají nebo přerušují,
ztrácejí dnem změny studijního stavu (z ST na PR nebo RR) automatický nárok
na prostředky z BK až do konce aktuálního studijního programu (bakalářského
nebo navazujícího magisterského) a tyto prostředky se stávají předmětem
rozdělování vnitřním grantem FAMU. O další aktualizaci výrobních listů a limitů
BK na rok 08/09 se bude diskutovat v říjnu.
•

Rozpočet 2008

Finance na provoz a údržbu zůstávají ve správě děkanátu stejně jako v loňském
roce, kdy se tento model osvědčil. Rozpočty na externí pedagogy byly
projednány se všemi vedoucími kateder. KR – zpřesní rozpočet, KAT – zatím
nedošlo k dohodě.
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M. Jícha: KK + KSS projednávají možnost spolupráce s FOKem. Jednalo by se o
dlouhodobý projekt – záznam koncertů k přenášení po internetu. Takto získané
prostředky by bylo možné použít na úhradu platů externích i interních pedagogů.
Mohlo by vzniknout společné cvičení v rámci výuky pro tyto dvě katedry s tím, že
by se mohla připojit i KDT. V jednání s FOKem se musí dořešit finanční
ohodnocení vstupu jednotlivých partnerů (technika) tak, aby škola neposkytovala
své služby pod cenou.
I. Trajkov: KSS tuto možnost vítá.
K. Matoušek: Vyzývá vedoucí kateder, aby se seznámili se Směrnicí kvestora č.
1/2008 o doplňkové činnosti, který je uveřejněn na webu AMU. (Při vstupu se
v DČ odvádí 19% DPH, další odvody viz směrnice)
A. Klimt: KAT má nejméně pedagogických úvazků z celé FAMU, nelze redukovat,
naopak by bylo třeba rozšířit počet kmenových pedagogů o 1 úvazek.
M. Bregant: Je třeba se zamyslet nad možností propojit výuku zvuku a střihu na
KAT s možnostmi KZT a KSS tak, aby došlo k zefektivnění výuky v rámci inovace
studijních plánů – společný předmět. Povede to k částečné úspoře prostředků a
hlavně k potřebnému propojení studentů.
A. Růžičková: Pro posílení finančních prostředků navrhuje pořádání mimořádných
kurzů.
K tématu financování se rozvinula široká diskuze.
●

Vnitřní grant FAMU

V tomto kole VG se sešlo velké množství žádostí, některé výrazně nestandardní
(produkčně, časově, finančně). Pedagogové, kteří tyto žádosti podepisují, by
sami měli zvažovat, zda je žádost adekvátní. Vzhledem k vysokému počtu
žádostí bude rozhodnutí komise VG známo až příští týden, patrně 8.4.
Děkan doporučuje, aby byl včas před příštím kolem VG aktualizován statut VG
včetně složení komise.
•

FRVŠ

Konečný termín podání je do 23. dubna. Koordinací byla pověřena Žaneta
Cagášková (místo Zdeňky Švestkové). Projekty do okruhu A jsou zatím dva;
pokud by byly další, tak to sdělte do 7.4. M. Vajchrovi.
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Informace proděkany Růžičkové
•

Harmonogram klauzurních a státních zkoušek. Vyjádření dodají ještě KDT,

KAT, KSD a KSS.
•

Školení na VŠKP, licenční smlouvy a iKOS pro vedoucí kateder a referentky

KOS - ve středu 23.4. 10 -13h v počítačové učebně DAMU – účast nutná!
•

Brožura o přijímacím řízení – chybí vyjádření KP a KSD. Do čtrnácti dnů by

brožura mohla být vytištěna.
•

Anotace předmětů v KOSu. Tabulka: příloha 5. Co je třeba doplnit, je

v příloze 4. Pí. proděkanka Růžičková, která děkuje všem katedrám, které
v termínu poslaly požadované údaje.
Různé
•

Jitka Neškudlová (studijní oddělení) ukončila pracovní poměr na FAMU.

•

Zápisy z kolegia děkana se zveřejňují na webu FAMU, aby byly všem

bezprostředně dostupné (a to již od prosince 2006)
•

Z doručených návrhů na studentského Oscara děkan vybral film Martina

Dudy (KAT) I am bigger and better

Příští schůze kolegia: 6. května 2008 v 9:30 (nedohodneme-li s novým
děkanem jinak)

Zapsala: Alice Nemanská
Četl: Michal Bregant
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