Zápis z kolegia děkana FAMU dne 1. února 2008
Přítomni: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V. Chytilová, T.
Pospiszyl, M. Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov, K.
Vachek, M. Vajchr
1. Informace děkana
a. Akademický senát FAMU vyhlásil volby děkana pro období 2008 2012 (více na webu FAMU – aktuality)
b. Rektor AMU, doc. Ivo Mathé, ukončil 31.1. 2008 své funkční období.
Schůzka AS AMU se uskuteční 5.2. v 17:00. Předseda AS AMU, doc.
Dvořák jednal na MŠMT – AS učiní nutné kroky ke své vlastní
stabilizaci a k vypsání nových rektorských voleb. FAMU bude
vyhlašovat doplňkové volby do AS AMU. Ve funkci rektora bude
prozatím prorektor prof. Miloslav Klíma.
c. Děkan žádá, aby katedry doplnily (aktualizovaly) katederní webové
stránky, zejména pak CV pedagogů (vč. tvůrčí, pedagogické a také
publikační činnosti). Na této prezentaci školy velice záleží, proto je
nutné i tyto informace průběžně aktualizovat.
d. Revize KOSu: neproběhla revize anotací - nutná je okamžitá
kontrola!
e. Vnitřní grant FAMU: několik studentů prvního ročníku odevzdalo
žádost s pozdě; je třeba, aby byli studenti včas obeznámeni
s pravidly VG – patrně v rámci úvodů a praktik.
f.

Uzávěrka Operačního programu Praha je 31.3. 2008, už nyní jsou
ale možné konzultace. Termín žádostí o grant MČ Praha 1 na kulturu
je 8.2. ! Pokud je ke grantu zapotřebí podpis rektora, je třeba, aby
byly granty na rektorátě nejpozději 3 dny před termínem odevzdání!

g. Studentský klub:
V aktualitách na webu FAMU je výzva ohledně připomínek ke
zlepšení podmínek v Klubu FAMU. Dotazy směřujte na Pavlínu
Kalandrovou: pavlina.kalandrova@email.cz
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2. Přijímací řízení
Přijímací komise projednala a schválila seznam uchazečů navržených
k přijetí. Seznam je zveřejněn na webové i elektronické úřední desce
FAMU.
3. Bílá kniha
BK na webových stránkách FAMU je závazná pro studenty, pedagogy i Studio
FAMU. Limity nelze překračovat. Přepočet BK na rok 2007/2008 – podle stavu
studentů – vypracovala paní proděkanka Růžičková, viz příloha 1.
Přepočet BK obsahuje:
- limity externích a interních prostředků na praktická cvičení FAMU 2007/2008
- rozpočet externích nákladů na studenty, kteří mají nárok na prostředky BK
- přehled studentů podle studijního stavu, kteří nemají nárok na prostředky BK
- abecední seznam všech studentů, kteří nemají nárok na prostředky BK
Pro možné další úpravy rozpočtu vzhledem k rozkládání a přerušování studentů
bude studijní oddělení i nadále průběžně hlásit Studiu FAMU změny studijního
stavu studentů.
V příloze 2 je definitivní program obsazení ateliérů.

4. Informace proděkana L. Šerého
Na webu FAMU (aktuality) jsou všechny informace ohledně Pracovní stáže
Erasmus. Podrobnější informace poskytne proděkan L. Šerý.
5. Různé
I.Trajkov – žádá o svolení s volným navýšením interních kapacit Studia na
střih.
M. Bregant – pokud jsou střižny volné, studenti KSS mohou na svých
projektech pracovat déle, AVŠAK VÝHRADNĚ SE SVOLENÍM VEDOUCÍHO
KATEDRY A ŘEDITELE STUDIA. Toto povolení se týká pouze projektů,
které vznikají přímo na FAMU a je podmíněno dodržováním provozního řádu
Studia.
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M. Jícha – KK a KR nemohou sehnat architekta pro obor Filmová
scénografie; žádá kolegy o pomoc při hledání vhodného pedagoga.
P. Borovan – např. na přednášky M. Býčka studenti valně nechodili – je to
silně demotivující zkušenost.

Příští schůze kolegia: pravděpodobně 4. března 2008, určitě v 9:30 v U7
– pokud nebude sdělen jiný termín.
Zapsala: A. Nešpoříková
Četl: M. Bregant
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