Zápis z kolegia děkana FAMU dne 8. ledna 2008
Přítomni: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, V. Chytilová, M. Jícha, T. Pospiszyl,
A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: J. Dufek, A. Nešpoříková
Informace děkana
Z vedení AMU:
- rektor bilancoval své tříleté funkční období. Vzhledem k významným nesrovnalostem
v legislativní a ekonomické agendě rektorátu, za něž odpovídá kvestora, vyzval ing.
Čuříkovou, aby na tuto funkci rezignovala.
- K odevzdání grantových projektů na Magistrát došlo na poslední chvíli, tudíž bez šance
na opravu případných nepřesností. Je třeba pečlivě registrovat a respektovat termíny
odevzdávání projektů – a to i na rektorát.
- AMU získala prostředky tzv. centralizovaný projekt s ČVUT: Institut intermédií
(4,030.000,-). Děkan poděkoval pracovníkům CASu, kteří se na tomto významném
úspěchu podíleli.
- projekce v Poněšicích - doc. Myslík a ing. Bukovský vypracovali návrh na opravu
projekce v Poněšicích, který se bude realizovat v nejbližších týdnech či měsících. FAMU
pak musí vypracovat provozní řád projekce.
- rozpočet 2007: děkan poděkoval tajemnici fakulty paní Nemanské za úspěšné zajištění
hospodaření fakulty s vyrovnaným rozpočtem.
- rozpočet 2008: v rozpočtu pro veřejné vysoké školy stále chybí 500 mil Kč. To bude mít
dopad i na FAMU: děkan žádá vedoucí kateder, aby připravili studijní plány s cca 50%
snížením rozpočtu na externisty. Úspory je třeba připravit již pro první pololetí 2008!
K volbě rektora:
AS AMU se již dvakrát sešel v nedostatečném počtu (prakticky bojkot ze strany senátorů
za HAMU). Na 10.1.2008 je svoláno další zasedání AS AMU k dořešení nejasností kolem
volby.
Soutěž české televize:
ČT vypsala další kolo soutěže První dobrá. Jedná se o soutěž na scénář hraného filmu ve
stopáži 30 minut. V příloze je dopis ČT a pravidla soutěže.
Informace paní proděkanky Růžičkové
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- Řádné zkouškové období končí 15.2.2008, 29.2.2008 bude definitivně uzavřeno
v systému KOS.
- V dohledné době proběhne školení sekretářek kateder a vedoucích kateder v souvislosti
se zapisováním VŠKP.
- Termín pro doplnění všech údajů do KOSu byl 10.12.2007. Je třeba provést revizi.
Některým katedrám stále chybějí požadované údaje !!!
K přijímacímu řízení:
- Je třeba pečlivě rozlišit pořadí uchazečů „pod čarou“ – zejména z hlediska toho, zda
uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nemohl být přijat z kapacitních důvodů, či zda
nesplnil podmínky přijímacího řízení vůbec.
- Pozvánky k druhému kolu přijímacího řízení musejí být odeslány v daném termínu !!!
- Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny 1.2.2008 po zasedání kolegia, a to na
webových stránkách FAMU. Žádné předběžné výsledky se nikterak nezveřejňují.
Informace proděkana Vajchra
Oponentní řízení grantů FRVŠ proběhne 13.2.2008 na FAMU v U7.
Různé
Klimatizace nefunguje skoro v celé budově tak, jak by měla. Katastrofální stav je
U

U

v prostorách KF, projekci a ve velkých učebnách. Klimatizace byla opakovaně revidována,
vždy se závěrem, že byla provedena dle projektu schváleného při rekonstrukci paláce
Lažanských. Kolegium rozhodlo, že FAMU zadá požadavek na provedení expertizy a
z jejího výsledku budou následovat možné kroky ke zlepšení situace.
Kouření na zadním schodišti je zakázáno stejně jako ve všech společných
U

prostorách paláce Lažanských. Děkan žádá studenty a pedagogy, aby to zcela
respektovali.
Do 15.1.2008 je třeba odevzdat projekty do 18. kola Vnitřního grantu. Pravidla vnitřního
grantu bude kolegium zpřesňovat, aby byly jasně dané priority VG.

Příští jednání kolegia: 1. února 2008 v 9:30 – rozhodnutí o přijetí do Bc studia
Zapsala: A. Nešpoříková
Četl: M. Bregant
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