Kolegium děkana 22.5. 2012
Přítomní: V. Janeček, P. Jech, M. Lamperová, P. Marek, A. Nemanská, R.
Silverio, O. Šejnoha, I. Trajkov, M. Vajchr
Hosté: J. Čeněk, H. Jarošová, P. Kubica, J. Kubíček

Informace z vedení AMU
• MŠMT dojednalo se zástupci uměleckých VŠ (4 školy) vyčlenění 3,5%
z dotace pro VVŠ
• V rámci služební cesty do Budapešti rektor hovořil s ministrem školství o
programu ECTS.
• Děkan Hančil informoval o problému s akreditacemi, důvodem věk
garantů. Děkan Jech opětovně zdůrazňuje nutnost habilitací na katedrách.
• Centrum cizích jazyků – na diplomu se uvádí úroveň B2. Aby údaj
odpovídal skutečnosti, je třeba, aby studenti, kteří začínají na nižší úrovni
poctivě navštěvovali výuku cizích jazyků a dosáhli alespoň úrovně B1.
• KOS – přístup bude mít i zahraniční oddělení, vedoucí prací a oponenti.
• Skrz na skrz – je součástí našeho rozvojového projektu, žádoucí je
spolupráce všech kateder, informace na webu. Za FAMU zajišťuje student
S. Nesimi z KP.
• Z právního hlediska je formulace „nepřijetí z kapacitních důvodů“
nedostatečná. Je třeba při příštím přijímacím řízení zvolit formulaci jinou.
Informace proděkana P. Marka
• FRVŠ – bylo podáno 5 projektů
• GAČR – uzávěrka 15.6. 2012, zatím 2 projekty
• RIV – je třeba publikovat v renomovaných časopisech, jinak není možné
získat vyšší počet bodů. Seznam časopisů je k dispozici.
• NAKI – podání do 7.6. 2012, zatím M. Jícha a L. Jůn
Podání všech grantů musí jít přes Silvii Demartini !!!
Informace proděkana M. Vajchra
• RUPy – dne 12.6. 2012 je konečný termín, 15.6. 2012 by měl schvalovat
senát.
• Den otevřených dveří – bude 8.6. 2012. Přítomnost pedagogů na
katedrách v době od 10 do 16 hodin je nutná!!!
• přijímací řízení doktorandské studium – bylo přijato 7 uchazečů.
• Harmonogram 2012/2013 – byl členům kolegia rozdán. Pozor: Poslední
termín podání přihlášek k přijímacímu řízení je 22.11. 2012!!!
RUV
• konference – ve dnech 25. - 26.5. 2012 na ČVUT. Informace na
www.iruv.cz
Informace ředitele Studia FAMU
• návrhy v procesu rozložení studia – vzhledem k problémům, které mohou
nastat při rozložení (přerušení) studia s rozpracovanými projekty, navrhuje
ředitel Studia postup, který je popsán v e-mailu ze dne 23.5. 2012.

•

HD TV upgrade – realizovat bude firma pana Nevřely, po 6.6. 2012 bude
uzavřena smlouva, k 1.10. 2012 by měl začít provoz.

NAMU
• Nová ředitelka NAMU Andrea Slováková představila svůj záměr vydávat po
klauzurách v první části brožuru, která bude reflektovat předložené práce.
Přispěvateli by mělo být cca 5 lidí (z jiných kateder, výtvarníci, filozofové,
atd.). Ve druhé části by měl být zpracován katalog filmů, čímž by vznikla
tzv. paměť FAMU. Organizačně i finančně bude zajišťovat NAMU. Nabízí se
součinnost s vydáváním katalogu FAMUfestu.
Spolupráce s ČT
• Pan Kubica podrobně informoval o možnostech spolupráce s ČT. K tomuto
tématu proběhla obsáhlá diskuze. Dne 28.5. 2012 v 17:30 v U7 se k dané
problematice sejde pracovní skupina.
CILECT
• Konference se zúčastnil rektor spolu s děkanem. Byla rozjednána možnost
další spolupráce s mnoha zahraničními školami i v souvislosti s programem
Erasmus Mundus. Do předsednictva Evropské rady byl zvolen pan děkan.
Návštěva islandského prezidenta
• V rámci návštěvy FAMU poděkoval islandský prezident za zásluhy o rozvoj
islandské kultury v posledních 50-ti letech. Děkan v souvislosti s touto
návštěvou důrazně žádá vedoucí kateder, aby v případě podobných
významných návštěv byli přítomni.
Různé
• Karlovy Vary – spolupráce s Barrandovem, který má k dispozici po dobu
festivalu Becherovu vilu, kde se bude konat „miniFAMU“. Organizuje KP.
• Noc filmových nadějí – konec června. Za FAMU byly vybrány 4 filmy.
• Kolegium gratuluje nominovanému filmu do Cannes – Tambylles
(absolventský film KR, KK, KP a KZT)
• Statní Cena Kinematografie – kolegium děkana navrhuje prof. K. Vachka.
• Česká hlava – na podzim proběhne natočení medailonků kandidátů, zajistí
KDT.
• AČK – prezidentem byl zvolen M. Jícha, je žádoucí spolupráce s FAMU.

Příští kolegium bude dle dohody 15.6. 2012 v 10:00.
Zapsala: A. Nemanská
Četl: P. Jech

