Kolegium děkana 16.10. 2012
Přítomní: Pavel Jech, Marek Jícha, Aurel Klimt, Marta Lamperová, Pavel Marek,
Pavel Rejholec, Robert Silverio, Ondřej Šejnoha, Ivo Trajkov, Karel Vachek,
Marek Vajchr, Hladišová Viera
Hosté: Hana Jarošová, Jitka Hejtmanová, Petr Horák, Miloš Kulhánek
Informace z vedení AMU
• Děkan informoval o připravovaných reformách ve vysokoškolském zákoně
• Možnost zúčastnit se konferencí, nebo pořádat moduly z mimořádných
financí spojených s koncem roku
Děkan představil kolegiu novou tajemnici FAMU – Vieru Hladišovou, která
nastoupila do funkce 8.10. 2012.
Informace ředitele Studia FAMU
• Koprodukční, dokumentární projekt "Jeden rok s Fulbrightem"
• Projekt "Praho, má lásko" – premiéra 22/11
• Zpráva ke stavu prací na up-gradu Studia FAMU na HDTV – v polovině
listopadu se předpokládá zahájení a uvedení do provozu
• Vedení výroby ve Studiu FAMU od ledna 2013 – nutno dodržovat přesný
harmonogram a termíny
• Nutné úpravy a doplnění Bílé knihy - jmenný výrobní seznam, termíny
výroby, postup výroby, plány postprodukce, data management / archivace
Informace M. Lamperové
• RUV – nutno nahlásit p.Lamperové jmenný seznam za každou katedru,
dobré výsledky z RUV budou posuzovány pro udělení prostředků z MŠMT
• Proud to Be FAMU
Informace FAMU International
• Žádost o rozšíření akreditovaného studijného programu vyučovaného
v angličtině – N8211 : Film, Television and Photography – návrh na
rozšíření akreditace magisterského stupně o dvouletý obor Master
Filmmaking Program. Tato žádost tvoří příloze č. 1 tohoto zápisu.
Informace proděkana M. Vajchra
• habilitace – proděkan opět zdůraznil, že je pro všechny katedry důležité
habilitovat!
• Akreditace 2014 - nutná spolupráce všech kateder , příležitost vytvořit
nové programy společně (např. postprodukční práce, program spolupráce
s ČT, akreditace v angličtině)
• RUPy
Informace proděkana P. Marka
• Upozornil na včasné útraty finančních prostředků
Různé
• Volba rektora AMU – 08/01/2013, nominace do 15/11/2012.
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FAMUFest 2013 - přihlášky koncepcí odevzdat do 7.12. 2012 na děkanát
Mikulášská – datum : 07/12/2012 – ohledně organizace se potká tým
L. Helge - cenu MK za zásluhy v oblasti kinematografie - kolegium děkana
srdečně blahopřeje. Byl navržen UR FAMU na Zlatou medaili AMU
Projekční řád během klauzur a státnic – p.Kulhánek upozornil na nutnost
dodržovat technické specifikace, které jsou na webu Katedry střihu
Host Petr Horák prezentace FAMU – výroba DVD, streaming, web stránky,
festivaly, prezentační video AMU, PR koncepce
Děkan informoval kolegium o úmrtí prof. Břetislava Pojara, který byl
zakládajícím pedagogem KAT a doc. Galiny Kopaněvy, dlouholeté členky
UR FAMU.

Příští zasedání kolegia bude 13.11. 2012 v 9:30.

Zapsala: V Hladišová
Četl: P. Jech

