Kolegium děkana 6.3. 2012
Přítomní: V. Janeček, P. Jech, M. Jícha, M. Lamperová, P. Marek, A. Nemanská,
E. Rosenzveig, P. Rejholec, M. Ryšavý, R. Silverio, O. Šejnoha, I. Trajkov, K.
Vachek, M. Vajchr
Hosté: L. Greiner, H. Jarošová, J. Kubíček, J. Myslík, A. Rychlíková
Informace z vedení AMU
• Financování VVŠ –snižování výdajů na vysoké školství je velmi výrazné,
kupříkladu v roce 2009 průměr výdajů na VŠ vůči HDP byl 0,7 %, avšak
v r. 2012 pouze 0,55 %, což je nejnižší procento v rámci EU.
• Umělecké školy žádají o zavedení tříletého pilotního programu
kontraktovaného financování.
• VZ – bude nový složitější systém zpracování
• Investiční záměr (Tržiště 20) – zatím zmrazen
• ECTS – na FAMU nelze nahradit (uznat) semestr zahraničních stáží za
semestr výuky na mateřské fakultě. Návrh – v magisterském studiu by
mohla být zahraniční stáž součástí učebních plánů – jinak musí student
platit za rozložení či přerušení.
Informace o rozpočtu 2012
• Tajemnice informovala kolegium o rozdělení finančních prostředků mezi
Studio FAMU, FAMU a GAMU. Přestože, příspěvek A+B je o 1.418.400,- Kč
nižší, rozpočty zůstávají v podstatě na úrovni roku 2011. Rozdíl bude
vyrovnán z Fondu provozních prostředků (FPP nelze využívat na mzdové
náklady).
Informace ředitele Studia FAMU
• VG – termín pro odevzdání podkladů je 19.3. 2012, přihlášky se
odevzdávají sekretářce Katedry produkce – V. Chytilové, bez příslušných
podpisů zástupců jednotlivých kateder nebudou přihlášky do VG přijaty.
Slyšení komise VG bude 28.3. (1/2 dne) a 29. a 30.3. (celý den).
Vzhledem k vývoji financování je reálný předpoklad, že v příštím období
budou z VG podporovány hlavně cvičení z Bílé knihy.
• Konference GEECT Production creative Producers symposium – účastnili se
zástupci uměleckých škol napříč Evropou + 1 škola z USA. FAMU
reprezentovali O. Šejnoha a M. Lamperová. Jmenovaní podali zevrubnou
zprávu. Je třeba dát větší akcent na užší spolupráci mezi katedrami.
• Od 1.3. 2012 nastupuje na místo A. Noskové pí. Petra Lebdušková ve
funkci šéfky výpravy, bude pod ní spadat i stavba.
RUV
• Dne 25. – 26.5. 2012 se uskuteční mezinárodní konference. FAMU musí
zajistit studenty na natáčení + studenta na focení.
• Je nutné rozšířit použitelné kategorie, jejich definice musí být zpřesněné.
Výstupy se týkají nejen studentských prací, ale i prací pedagogů!
Podněty a návrhy zasílejte e-mailem M. Lamperové.
Informace proděkana M. Vajchra

•

Přijímací řízení – do 31.3. 2012 opraví pověřené pracovnice kateder na
webu potřebné údaje. Vždy musí být 2 odkazy – zvlášť na bakalářské a
zvlášť na magisterské studium. Je třeba vymazat zastaralé informace!
Pokud budou katedry upravovat přijímací řízení, pak toto sdělí e-mailem M.
Vajchrovi do 20.4. 2012, aby bylo možné zpracovat brožuru k přijímacímu
řízení.
Změna v podávání přihlášek: 14 dní před odevzdáním prací budou studenti
povinni odevzdat přihlášku + přílohy, aby bylo možné upozornit je na
případně nedodané doklady.
• Výroční zpráva – jakmile budou k dispozici relevantní pokyny, budou
všechny katedry obeslány.
• RUPy – již teď je třeba se zamyslet nad případnými změnami, jako
každoročně proběhne „burza“ předmětů. Termín bude včas oznámen.
• Poněšice (I. ročník) – termín je 9. – 12.9. 2012. Katedry nominují své
pedagogy. Přes zkrácený termín budou studenti v určených štábech
natáčet film.
Technologická komise
• Prezentace předsedy prof. Myslíka – TTK po předchozích jednáních určila
v kontextu s celosvětovým trendem jako prioritu digitalizaci FAMU. Byla
ukončena první etapa analýzy, z níž vzešly následující investiční priority:
1) vícekamerová souprava + upgrade Studia FAMU
2) digitální projekce splňující DCI specifikaci v Lažanském paláci
3) datové úložiště ve Studiu FAMU
4) přesun servrovny pro color grading do 1. NP Lažanského paláce
Obsluha úložiště – v jednání spolupráce s ČVUT.
Budou vytvořeny technologické standardy pro všechna cvičení z Bílé knihy
v rámci sjednocení materiálů dodávaných studenty.
Týden neklidu
• Prezentace studentky Apoleny Rychlíkové – seznámila kolegium
s uskutečněnými akcemi, upozornila na medailonky z jednotlivých dní,
které jsou zveřejněny na webu. Požádala o spolupráci všechny pedagogy
FAMU, aby v rámci svých možností rozšířili informovanost a orientaci
studentů v dané problematice. Zatím není jasné, jak se bude celá situace
dále vyvíjet.
Různé
• Volby - AS FAMU (volby končí dnes v 16:00!!!!!), AS AMU – ve středu
bude představení kandidátů – bližší informace jsou na webu FAMU.
• Návštěva zahraničního pedagoga – dne 16.3. 2012 v U3 od 11:00
proběhne přednáška pana Irvinga z New Yorku na téma pedagogická
praxe. Bližší informace na webu FAMU
• IIM – dne 16.3. 2012 v 16:00 bude možné navštívit pracoviště IIM na
ČVUT
• I. Trajkov – nabízí se možnost stáže v listinném archivu na Barrandově pro
2 – 3 studenty. Užitečné například pro psaní diplomových prací. Zájemci ať
kontaktují I. Trajkova e-mailem.
• M. Jícha – v rámci modulové výuky byla využita projekce v Městské
knihovně. Nabízí se další spolupráce mezi MK a FAMU. K úvaze je využití
tohoto prostoru i k části Úvodů.
• M. Lamperová – je třeba dokončit uzavření smlouvy s ČT

•
•
•

M. Lamperová – přijedou zástupci VŠMU – zájem o užší a intenzivnější
spolupráci.
V. Janeček – do Rady ČT navrhuje nominovat M. Řezníčka, do Rady ČRo V.
Hendricha – kolegium souhlasí.
H. Jarošová – poděkovala děkanovi P. Jechovi za dosud odvedenou práci
pro FAMU.

Četl: P. Jech
Zapsala: A. Nemanská

Příští zasedání kolegia bude 17.4. 2012 v 9:30.

