Kolegium děkana 27.9. 2012
Přítomní: P. Jech, M. Jícha, M. Lamperová, P. Marek, M. Ryšavý, R. Silverio, O.
Šejnoha, L. Šerý, I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: M. Blažíček, J. Čeněk, H. Jarošová, A. Kalná, J. Kubíček
Informace z vedení AMU
• Projekt Credo nebude realizován
• Pravděpodobně dojde ke změně ve financování VVŠ, pro AMU by z této
změny vyplývala informace, že již nebude brán v potaz počet studentů.
Informace Katedry režie
• Novým vedoucím Katedry režie pro akademický rok 2012/2013 byl
s platností od 1.10. 2012 jmenován prof. Jan Němec. Děkan poděkoval za
dosavadní práci prof. Věře Chytilové.
Informace Katedry fotografie
• Je akreditován nový studijní obor v češtině – Restaurování. Obor je
magisterský, 3-letý. Katedra fotografie jej bude otevírat jen 1x za 3 roky.
Zisk akreditace je prestižní, vzhledem k tomu, že tento obor je pouze na 3
školách v Evropě.
Informace ředitele Studia FAMU
• Vedoucí kateder dostanou od ředitele Studia „Jmenný výrobní seznam“,
který se bude týkat studentů jejich kateder.
• Dne 4.10. 2012 proběhne slyšení k 36. kolu Vnitřního grantu.
Informace M. Lamperové
• RUV – v současné době se tvoří software pro vkládání jednotlivých
výstupů, proto pokud jsou připomínky, je vhodné je co nejdříve sdělit pí.
Lamperové. Každá katedra určí 1 člověka, který bude za RUV osobně
zodpovědný.
• Prezentace FAMU – doktorand KP Petr Horák se bude v rámci svého studia
věnovat prezentaci FAMU. Vymyslel koncept „Proud to be FAMU“. Kolegium
děkana bude s touto koncepcí seznámeno na příští schůzce.
Evaluace FAMU
• Dne 21.9. 2012 proběhla schůzka ke vnější evaluace FAMU, na kterou byli
pozváni také 3 členové CILECT. Samotná vnější evaluace proběhne na
FAMU v příštím roce.
Informace proděkana M. Vajchra
• Knihovna FAMU – ukládání VŠKP tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Informace proděkana P. Marka
• OPPA – poslední výzva bude koncem října
• DKR, SGS, FRVŠ – granty je třeba bezpodmínečně vyčerpat do konce roku
2012, ideální je v průběhu října.
Přijímací řízení

•

V minulý dnech proběhlo přijímací řízení do magisterského studia. Celkem
bylo přijato 50 studentů.
KSS – 5, KP – 7, KSD – 5, KAT – 4, KFO – 9 (z toho 2 na AJ), CAS – 5, KZT –
4, KK – 3, KR – 3, KDT – 5. Děkan i kolegium s přijatými studenty souhlasí.
Různé
• AS AMU – bude vyhlášena volba rektora AMU pro období 2013 – 2017.
• M. Lamperová – upozornila kolegium, že právo slibovat kredity za
praktická cvičení má jen KP ne jiné katedry
Příští kolegium bude 16.10. 2012 v 9:30.

Zapsala: A. Kalná
Četl: P. Jech

