Zápis ze schůze kolegia děkana 23.9.2008
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V. Chytilová, T.
Pospiszyl, P. Jech, M. Jícha, A. Klimt, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, K.
Vachek, M. Vajchr
Hosté: T. Doruška, P. Kubica
Informace děkana:
•

Volba rektora proběhne 8.10. 2008 od 14:00 na HAMU v sále Martinů
v souvislosti s tím je vyhlášeno na odpoledne rektorské volno. Děkan
apeluje na vedoucí kateder, aby vyzvali k účasti na tomto shromáždění co
největší počet pedagogů i studentů. Je předpoklad, že by mohla
proběhnout důležitá diskuze, týkající se celé AMU. Jediným kandidátem,
nominovaným kolegiem děkana FAMU, AS FAMU, Uměleckou radou DAMU
a AS DAMU je doc. Ivo Mathé.
K tomuto tématu vystoupil M. Jícha, který kolegium seznámil s vývojem
situace od loňské neplatné volby rektora. Kolegium děkana vyjádřilo
senátorům, kteří v AS AMU zastupují FAMU plnou podporu.

•

Proběhlo výběrové řízení na ředitele NAMU. Výběrová komise doporučila
Mgr. Zdeňka Holého (současný šéfredaktor Cinepuru).

•

GAMU – V současné době probíhá v GAMU výstava bakalářských prací.
7.10. 2008 bude vernisáž magisterských souborů.
J. Bárta informoval o práci Umělecké rady GAMU. Koncem roku proběhne
nové výběrové řízení na vedoucího GAMU, současným vedoucím je Michael
Čtveráček.
Prostory GAMU nabízejí i ostatním katedrám možnost prezentace práce
svých studentů a pedagogů (prozatím využívá KF a CAS).

•

Tržiště 20 – V současné době probíhá nastěhování KF a KAT. Je třeba ještě
dořešit systém rezervací, vydávání klíčů a doby, ve které bude možné
prostory využívat. J. Bárta poděkoval panu Steckerovi za zajištění prací
souvisejících s uvedením prostor do provozu.

•

FAMU International – M. Bregant (vedoucí katedry FAMU International)
informoval kolegium o tom, že dnes začíná magisterský program Cinema
and Digital Media (CDM). Vzhledem k tomu, že se rozšířily i stávající
programy FAMU I nternational, vznikly ve 4. patře nová kancelář a
seminární pracovna. FI má i nadále stávající kancelář v 1. patře.
Snahou je zapojovat zahraniční studenty do praktických cvičení našich
studentů a naopak. Spolupráce by byla oboustranně velmi přínosná.

•

Děkan informoval o tom, že procento z HDP na vysoké školy je v ČR
nejnižší ze všech států EU. K tomuto tématu proběhla obsáhlá diskuze.
Kolegium se dohodlo, že předloží zvolenému rektorovi návrh, aby se
prostřednictvím Rady vysokých škol na tento fakt výrazným způsobem
upozornilo. V této souvislosti je třeba spolupráce všech veřejných
vysokých škol.
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Rozhodnutí o přijetí do navazujícího magisterského studia
•

Děkan upozornil na optimální počet studentů, jak je dán v Bílé knize.
Do magisterského studia byli studenti přijati v tomto počtu:
KAT – 4
KSD – 1
KP – 9
KZT – 4
KSS – 3
CAS – 4
KF – 5 + 1 v AJ
KDT – 6
KR – 3
KK – 4
Celkem: 44
Vzhledem k nestandardnímu počtu studentů na KDT byl kolegiem navržen
následující postup:
Katedra bude mít k dispozici celkový objem finančních prostředků podle
Bílé knihy na optimální počet studentů. Prostředky se budou dělit (tedy
snižovat) pro všechny přijaté studenty po celou dobu jejich studia. Toto se
týká KDT. Vedoucí katedry, taktéž kolegium děkana souhlasilo s tímto
opatřením.
Kolegium diskutovalo o souvisejících otázkách:
Problém se studenty, kteří rozkládají studium, menší počet uchazečů o
studium na FAMU obecně, případná změna akreditace (= škola nebude
garantovat výrobu cvičení).

Informace proděkana M. Vajchra
•

Hlavní ideou Úvodů a praktik je snaha o to, aby se jednotlivé katedry
neuzavíraly, naopak se prolínaly. Příkladem toho byly uskutečněné dialogy
mezi pedagogy různých kateder na soustředění v Poněšicích. Bylo
ustaveno 10 skupin (štábů) nových studentů z různých kateder, kteří
budou spolupracovat i v rámci praktických cvičení. M. Vajchr rozdal
členům kolegia seznam studentů daných skupin.
M. Jícha, I. Bláha a P. Borovan upozornili na ne zcela přesné uvedení
přednášek v brožuře „Úvody a praktika“. Katedry byly včas vyzvány, aby
tyto přednášky upřesnily, nicméně ještě tak mohou učinit. Brožury k Ú+P
však již byly studentům distribuovány.

Informace proděkanky A. Růžičkové
•

Do 12.9. 2008: 16 studentů má podmínečný zápočet – termín 24.10.
15 studentů přerušilo studium
3 studenti byli vyloučeni
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•

Někteří studenti prvního ročníku nepochopili pojem „služba ve Studiu“. P.
Borovan jim to v rámci Úvodů a praktik vysvětlí.

•

26.9. 2008 bude den otevřených dveří od 10:00 do 18:00 hodin. Katedry
zajistí přítomnost pedagogů.

•

Informace o přijímacím řízení na FAMU včetně formuláře přihlášky jsou
zveřejněny na webu. Lze tam doplnit i specifické požadavky jednotlivých
kateder. Katedry zodpovídají za správnost informací na svých katederních
stránkách – včetně povinnosti dodat potvrzení o znalosti českého jazyka
(jazyková zkouška na KCJ se již nebude pořádat!).

•

1.10. 2008 se uskuteční imatrikulace.

•

24.11. 2008 proběhnou promoce. V 10:00 bakalářské, ve 13:00
magisterské. Jsou plně v režii FAMU, je třeba zajistit 7 pedagogů do taláru.
Katedry předají své závazné návrhy A. Růžičkové. V rámci uměleckého
vystoupení bude osloven prof. J. Šofr a Jiří Stivín s klavírním doprovodem.

•

KOS – studijní plány a rozvrhy jsou v AJ i ČJ. Pedagogové, kteří vypracují
anotace v ČJ mohou pomocí tlačítka zažádat o překlad do AJ.
Pokud jeden předmět vyučuje více pedagogů, mají možnost uvádět své
poznámky samostatně.
U volitelných předmětů mohou studenti dle konkrétního časového zadání
vybírat z nabídky, která je prostupná i na HAMU a DAMU.
Do KOSu budou mít přístup i doktorandi.
Připravuje se program na evaluace v rámci KOSu.

•

Úkoly pro katedry
▫ Doplní anotace nových předmětů.
▫ Dodají jména studentů, kteří dostanou stipendium za vynikající výsledky
(5.000 na katedru)
▫ Dodají jména správců učeben a asistentů kateder.
Termín do konce září 2008 e-mailem A. Růžičkové.
▫ Zaktualizují na webu FAMU nová telefonní čísla.
▫ Zajistí podpis rámcové licenční smlouvy se studenty a odevzdají na SO.
Různé
•

Projekce a dialogy – budou se konat v Městské knihovně, zaměření bude
na osobnosti a filmy spojené s FAMU. Návrhy účasti na letní semestr
posílejte e-mailem panu děkanovi. Možnost prezentace pedagogů i
studentů.
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•

FAMUfest 2008 – registrace on-line na iFAMU. Technické podmínky: zákaz
pracovat s DVD jako nosičem k prezentaci i jako s mezičlánkem v průběhu
výroby!

•

J. Bárta – na Václavském náměstí probíhá výstava „Praha v proudu času“
pořádaná sdružením Nového Města Pražského, kde se prezentují i práce
našich studentů.
V době, kdy se konají praktika v Berouně má pan Zavadil dovolenou.
Situaci je třeba řešit.

•

Úkol pro vedoucí katedry do příštího kolegia: v rámci uskutečněných
dvoustranných setkání, předloží vedoucí kateder návrh na to, jak ještě
více prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými obory na FAMU.

Všichni členové akademické obce jsou zváni na veřejné zasedání AS
AMU, jehož součástí bude volba kandidáta na rektora AMU 8.10. ve
14:00. Odpoledne proto nebude probíhat výuka. Koncepce kandidáta na
rektora je přístupna na www.amu.cz a www.famu.cz.

Příští setkání kolegia děkana bude 4.11. 2008 v 9:30 v U7.
Zapsala: A. Nemanská
Četl: P. Jech
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