Kolegium děkana 7.2. 2012
Přítomní: P. Jech, M. Jícha, M. Lamperová, A. Nemanská, M. Ryšavý, R. Silverio,
O. Šejnoha, L. Šerý, I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: H. Bendová, L. Greiner, H. Jarošová, J. Kubíček
Informace z vedení AMU
•

•
•
•
•
•
•

věcné záměry
1. Poznámky ČKR se nedostaly na pořad jednání vlády
2. školné by mohlo být 20.000,- Kč na jednoho studenta, což by
suplovalo snížení dotace A+B
3. Změna systému habilitací zatím není jasná – možná je směs
současného a nového systému
Investiční plán Tržiště 20 – jakmile MŠMT schválí AMU vyhlášení
výběrového řízení, nastanou jednání o konkrétních návrzích fakult
(kateder).
Rozpočet 2012 – snížení dotace A+B by mělo být pokryto z hospodářského
výsledku. Předpoklad pro rok 2013 je na VVŠ o 3 miliardy méně než bylo
v roce 2011.
CRP – klauzury – snížení z požadovaných 4 milionů na 1,330 tisíc.
RUV – snížení z požadovaných 18 milionů na 9 milionů.
Akreditace – z FAMU prošel program CDM, KFo restaurování bude opět
podáno v dubnu. (poznámka - V roce 2014 budou muset projít akreditací
všechny programy na FAMU – HABILITACE!)
NAKI – získala KFo, nepřijatý projekt KK je ve fázi korespondence
s ministerstvem.
SGS – je poměrně reálná šance na kladné vyřízení podaných projektů.

Přijímací řízení
•

Kolegium děkana odsouhlasilo níže uvedený počet nově přijatých
studentů:
KP – 15
CAS – 5 (1 studentka byla současně přijata na KSS)
KAT – 5
KZT – 6
KFo – 5
KSS – 9 (1 studentka byla současně přijata na CAS)
KSD – 9
KK – 5
KR – 6
KDT – 6
Ředitel Studia FAMU upozornil na rizika vyplývající z Bílé knihy. Je na realizačních
katedrách, aby zajistily, že díky vyššímu počtu přijatých studentů, nenastane
finanční kolaps.
Informace proděkana M. Vajchra

•
•

Dopis rektorů – pan proděkan přečetl dopis 4 rektorů uměleckých VVŠ,
který po skončení kolegia rozeslal všem vedoucím kateder. Případné
náměty a připomínky je třeba odeslat panu proděkanovi ihned.
Výroční zpráva – letos bude obsáhlejší než v minulých letech, jakmile
budou k dispozici pokyny z rektorátu, obdrží je neprodleně vedoucí
kateder.

Informace ředitele Studia FAMU
•
•
•
•
•
•

Po rekonstrukci je otevřeno nové kamerové oddělení.
Dny Bulharského filmu – pá – ne. V pátek jsou srdečně zváni všichni
studenti od 13:00 do projekce.
ONKOUNIE – sdružení proti rakovině prsu – možnost spolupráce na info
filmech s našimi studenty. Podrobnější informace zašle O. Šejnoha.
Přehled (klauzury) mimořádných cvičení proběhnou v nejbližší době,
navržené termíny budou včas rozeslány.
Předrealizační porady – je nutná účast zástupců všech zúčastněných
kateder.
Je třeba uspořádat modul pro studenty KDT, na kterém právník vysvětlí
rizika spojená s respondenty (např. uzavírání smluv). Termín konání by
měla určit katedra.

Ceny
•
•
•

Nominace do Cannes – termín do 15.2. 2012 pí. Věře Hoffmannové (je
možná i pracovní verze)
Nominace na Oskara – nominován je bakalářský film Neplavci.
Nominace CILECT – termín je do 15.2. 2012 (vhodné by bylo nominovat
film z KDT – stopáž maximálně 30 minut!)

Technologická komise
Investiční priority:
• Digitální projekce
• Archivace
• Disková pole v Lažanu a ve Studiu
• Optický kabel do Studia a propojení jednotlivých budov
• Vícekamerová HDTV souprava
Zůstává investice původně určená na 4kamerový řetězec.
Za KDT by měl být do TTK nominován M. Řezníček.
Různé
•

M. Lamperová – převzala RUV za M. Breganta. Na konci února by se měla
uskutečnit schůzka zástupců všech kateder. Je důležité přesně specifikovat
jednotlivé definice. V horizontu 2 let by nám tento program měl přinést
výraznější finanční podporu. Vzhledem ke snížení grantu nevznikne
v letošním roce software.
Ve druhé polovině května se uskuteční mezinárodní konference o RUV. FAMU
byla pověřena tím, aby toto jednání natočila a pořídila fotodokumentaci.

Propagace školy – nutná součinnost kateder – tiskové zprávy, centrální registr
studentů (stávajících, ale hlavně absolventů) – čtvrtletně všem zasílat
newsletter.
• Volby - AS FAMU – nominace do 24.2. 2012 na děkanát FAMU, volby
proběhnou 5. – 6.3. 2012, AS AMU – nominace do 7.3. 2012, volby
proběhnou 14. – 15.3. 2012, děkan FAMU – podání nominací do 15.2.
2012, veřejné slyšení kandidátů bude 27.2. 2012, volba proběhne 1.3.
2012
• Královská filmová komise Jordánska – workshop FAMU měl velký úspěch,
spolupráce bude pokračovat.
• Návštěva zahraničních pedagogů – prof. Tony Farjullah (Libanon Film
Academy) bude na FAMU v únoru, prof. David Irving (New York University)
bude na FAMU v březnu.
• Cena Magnesia - Český lev za studentský film získal bakalářský film
Neplavci – kolegium děkana srdečně gratuluje všem tvůrcům
• L. Greiner – poděkoval řediteli Studia FAMU za flexibilitu přístupu
k nestandardním situacím. K tomuto se připojilo celé kolegium.
• Kolegium děkana gratuluje M. Jíchovi aj. Myslíkovi, že byli dne 1.2. 2012
jmenováni profesory.
• Kolegium děkana gratuluje tvůrcům filmu Příliš mladá noc, který bude mít
světovou premiéru na Berlinale 2012 dne 13.2. 2012.

Příští zasedání kolegia bude 6.3. 2012 v 9:30.

Zapsala: A Nemanská
Četl: P. Jech

