Kolegium děkana 13.1. 2012
Přítomní: V. Chytilová, P. Jech, M. Jícha, M. Lamperová, P. Marek, E.
Rosenzveig, P. Rejholec, R. Silverio, O. Šejnoha, L. Šerý, I. Trajkov,
Hosté: L. Dohnal, H. Jarošová, V. Janeček, A. Kalná, P. Kubica, J. Kubíček
Informace z vedení AMU
•
•
•
•

Rozpočet pro rok 2012 – hovořilo se o předpokládaném snížení dotace pro
VVŠ o 7 %
Akreditační komise – slyšení akreditační komise bude 30. a 31.1. 2012,
Program CDM a Katedra fotografie – obor restaurování byli do tohoto
slyšení zahrnuti.
NAKI – bude předmětem příštího kolegia děkana
ECTS label– bude s v něm pokračovat i nadále

Informace o RUV
•

Po M. Bregantovi byla agendou pověřena M. Lamperová, která bude
kolegium informovat na příští schůzce.

Informace proděkana P. Marka
•
•

Na webu FAMU je v rubrice „Umělecká, výzkumná a publikační činnost“
zařazena podrubrika „Granty: informace, termíny, aktuality“, kde jsou
všechny důležité termíny a informace spojené s granty.
AMU vyhlásila studentskou grantovou soutěž – deadline je 31.1. 2012.

Informace proděkana M. Vajchra
•
•

Přijímací řízení – termín je 7.2. 2012 do tohoto dne není možné
uveřejňovat výsledky na webových stránkách!
Termín bakalářské zkoušky – bude tématem příštího kolegia

Informace ředitele Studia FAMU
•

•

Aktuální stav úprav prostor Studia FAMU a informace k režimu zápůjček v
kamerovém oddělení – v současné době probíhá zásadní rekonstrukce
kamerového oddělení, proto výdej probíhá stejně jako pře vánoci. Od
února by měl začít normální provoz. Ředitel Studia FAMU upozornil
kolegium, že v žádném případě neproběhlo ani neprobíhá vyhazování
nepotřebných kamer, které jsou v majetku Studia FAMU. Naopak bylo 7
kusů předáno na KK.
Zpráva k projektům za rok 2011 - postřehy a připomínky vedoucích
výroby Studia FAMU – O. Šejnoha obešle kolegium s podrobnými
informacemi e-mailem.

•

Přehlídka bulharských filmů - proběhne ve spolupráci s FAMU ve dnech
10.- 12.2. 2012. členové akademické obce jsou srdečně zváni.

Různé
•
•
•
•

Děkan přivítal V. Janečka, jako nového vedoucího Katedry FAMU
International a sdělil kolegiu, že pan T. Doruška bude na Katedře FAMU
International Head of Studies.
Rada státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie –
kolegium pošle své návrhy kandidátů děkanovi
Nominace na studentského Oskara – do příštího kolegia pošlou členové
kolegia návrhy děkanovi (každá škola může navrhnout pouze jednoho
kandidáta)
Berlinale – bude zde uveden absolventský film „Příliš mladá noc“ studenta
Olma Omerzu, který vznikl ve spolupráci s FAMU. Kolegium děkana
gratuluje.

FAMUFest 2012
•

Svou koncepci prezentovali kolegiu děkana J. Žáčková a Š. Cima.
Koncepce tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Technologická komise FAMU
•

Mimořádně proběhlo společné zasedání kolegia a technologické komise.
Zápis bude z tohoto zasedání bude zveřejněn na webu FAMU v rubrice
„Technologická komise FAMU“.

Zapsala: A Kalná
Četl: P. Jech

Příští kolegium bude dne 7.2. 2012 od 9:30

