Kolegium děkana 17.4. 2012
Přítomní: V. Janeček, P. Jech, M. Jícha, M. Lamperová, P. Marek, E. Rosenzveig,
P. Rejholec, M. Ryšavý, R. Silverio, O. Šejnoha, L. Šerý, I. Trajkov, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová, A. Kalná, J. Kubíček
Informace z vedení AMU – proděkan M. Vajchr
• Pro rok 2012 jsou naplánovány 2 investiční akce – oprava balkonu Paláce
Lažanských a Kamerový řetězec.
• Vznikne nová funkce pro práci v iKOS – referentka pro mobility.
Informace proděkana M. Vajchra
• Burza předmětů – letos proběhne I. i II. kolo, proto mají katedry dost času
na případnou změnu v RUP. Termín pro odevzdání změn do RUP je 12.6.
2012, kdy vedoucí kateder pošlou příslušné změny e-mailem.
• Termín pro odevzdání změn do brožury pro přijímací řízení a na web FAMU
je do 20.4. 2012 e-mailem.
• Dne 17.4. 2012 proběhlo na rektorátě školení sekretářek ohledně nových
změn v iKOS – studenti se budou nově ke státnicím přihlašovat jen
elektronicky, bakalářské a magisterské práce se budou povinně nahrávat
na úložiště.
• Poněšice pro I. ročník – letos se bude soustředění prvního ročníku konat 9.
– 12.9. 2012. Proděkan žádá vedoucí kateder, aby vybrali jednotlivé
pedagogy, kteří budou reprezentovat své katedry. Nově se první víkend
v září uskuteční „projekční víkend“, který je určen právě pro studenty
prvního ročníku.
• Ve dnech 20. – 22.5. 2012 proběhne přijímací řízení do doktorského
studia, počet uchazečů je 25.
• Soutěž nakladatelství Academia – podrobnosti na webu FAMU
Informace ředitele Studia FAMU
• VG – finanční podmínky se pro letošní rok podařilo zachovat
• Bílá Kniha – dne 20.4. 2012 od 10:30 proběhne schůzka kateder ke
změnám/úpravám BK
Informace proděkana P. Marka
• FRVŠ - došlo ke změně tématického okruhu B – maximální věk řešitele je
35 let. Tématický okruh A má deadline pro odevzdání na rektorát 30.4.
2012. Za FAMU se budou hlásit KAT + Katedra pantomimy HAMU, CAS +
KZT a náhradníkem je KK – kolegium děkana souhlasí.
• GAČR – bude znovu vyhlášen z důvodu selhání software
• NAKI – žadatelé o tento typ grantu, ať kontaktují S. Demartini nebo
proděkana.
• MKČR – letos finančně podpořilo FAMUfest a MIDPOINT
Výběrové řízení na vedoucího Katedry FI
• Dne 16.4. 2012 proběhlo výběrové řízení na vedoucího Katedry FAMU
International, kterým se stal pan Mgr. Vít Janeček, který pošle kolegium
svou koncepci rozvoje katedry.

Informace proděkana L. Šerého
• Akreditace – FAMU by ráda zažádala o akreditaci studia v AJ na KP, KZT a
doktorandské studium
• Joint degree – jedná se o mezinárodní spolupráci několika škol – studium
je v AJ a student v rámci svého studia „koluje“ na různých školách, které
jsou do projektu zapojeny. FAMU má mnoho nabídek na spolupráci –
Barma, Makedonie, Washington i další
• OPPA – dne 11.4. 2012 se uskutečnilo výběrové řízení, výsledky jsou
zveřejněny na webu FAMU. Výjezdy budou probíhat od září 2012 do června
2013.
Volby
• V rámci voleb do AS FAMU došlo k obměně senátorů. Předsedou se stal
prof. J. Myslík a místopředsedou R. Portel.
Zákoník Práce
• Podle nové úpravy zákoníku práce je možné u zaměstnanců, kteří již mají
na FAMU pracovní poměr smlouvu prodloužit ještě 2x vždy na dobu max. 3
let. U nových pracovních poměrů lze dobu určitou sjednat až na 3 roky a
poté ještě 2x prodloužit max. na 3 roky. Týká se to všech zaměstnanců –
THP i akademických.
Habilitace
• Děkan opět upozornil kolegium na nutnost habilitací, která úzce souvisí
s udělováním akreditací. Důležitá jsou docentská, ale také profesorská
řízení. S přihláškami pomůže proděkan M. Vajchr.
Různé
• Přijímací řízení KFO (bakalářské studium v AJ) – přihlásilo se 15 uchazečů,
komise navrhuje 5 k přijetí. Kolegium souhlasí.
• Aristoteles v Rumunsku – podrobnosti jsou na webu FAMU
• Soutěž LG – O. Šejnoha projedná nabídku firmy LG s jejími zástupci
• cena P. Kouteckého – deadline pro on-line přihlášky je dne 30.4. 2012.
• cena MK za přínos v oblasti kinematografie – návrhy do příštího kolegia
• Cannes 2012 – do soutěže se probojoval absolventský film M. Hogenauera
Tambylles. Kolegium děkana gratuluje.
• Oscar 2012 – v užším výběru je bakalářský film Neplavci od J. Šmída.
Kolegium děkana gratuluje.

Příští kolegium bude 22.5. 2012 v 9:30

Zapsala: A. Kalná
Četl: P. Jech

