	
  

Zápis ze zasedání Stipendijní komise FAMU
ze dne 20. 10. 2016

Přítomni (bez titulů): M. Vajchr, J. Kolek, T. Doruška, D. Havas, J.
Syruček
Omluveni (bez titulů):
Host (bez titulů): Ilona Sejkorová
1) Stipendijní komise (SK) žádá studenty prvního ročníku
bakalářského studia, kteří chtějí mít proplacené ubytovací náklady
na seznamovací kurz, aby dodali doklady z ÚVS Poněšice, do konce
října 2016.
2) Na Kolegiu děkana 18. 10. 2016 proběhla diskuse vedoucích
kateder ohledně dodávání přehledů práce asistentů kateder. Děkan
Z. Holý navrhl, že by se snažil od roku 2017 najít jiný zdroj
financování, než Stipendijní fond. Tajemník J. Kolek uvedl, že od
1. 1. 2017 se sekretářkám kateder navýší úvazek z 0,5 na 1,0 a tím
by mohly i zastávat více činností, které nyní musí dělat asistenti
kateder. Proběhla širší diskuse ohledně asistentů, a také
problematiky přístupu k osobním údajům v rámci náplně práce
asistentů.
3) Žádost M. Šenkýříka bude vypořádána v režimu správce odborné
učebny; Galerie AMU.
4) M. Vajchr přečetl odvolání k rozhodnutí Stipendijní komise ze dne
6. 9. 2016 ohledně nepodpoření žádosti M. Čermáka a J. Košťála.
Členové komise byli tak s podnětem seznámeni. SK doporučuje
využívat nabídku předmětů na vývoj krátkých filmů naší školy,
které jsou zdarma. Pokud se studenti rozhodnou vyvíjet své filmy
nad rámec nabízených předmětů FAMU, je normální, aby se
účastnili na finančních nákladech na profesionálních workshopech.
Jedním zamítnutí žádosti, ale SK nepředjímá zamítnutí všech
budoucích rozhodnutí.
5) Proběhla diskuse k prezentaci filmů z KAT v Art Centrum v Hong
Kongu. Členové SK zastávají názor, že by promítané, že by
promítané filmy měly být reprezentovány spíše členy štábů
jednotlivých filmů nebo relevantním zástupcem fakulty.
6) Členové SK široce diskutovali o žádosti I. Karcákové ke cestě
studentů do Paříže. Vzhledem k relativně vysoké částce, SK ve
zdůvodnění žádosti postrádá aktivní účast studentů (např. zapojení
do výstavy atd.) v rámci cesty a chybějící případný výstup. Nejsou
dostatečně popsány navazující tvůrčí výsledky studentů přispívající
k prohloubení jejich znalostí.
7) Žádost A. Nollové k proplacení nákladů na účasti na festivalu

Rakkauta & Anarikiaa: není dostatečně popsána participace
studentky na festivalu a ani nejsou dostatečně popsány
navazující tvůrčí výsledky studentky přispívající k prohloubení její
znalostí.

	
  

8) Žádost F. Rejče – Stipendijní komise nemůže paušálně hradit
přihlašování na festivaly, protože nemůže suplovat Festivalové
oddělení FAMU v rámci rozhodování, u kterých filmů se mají zaplatit
přihlašovací poplatky a rozhodovat o jejich festivalové strategii.

Příští zasedání Stipendijní komise proběhne 1. 12. 2016.
Zapsal: J. Syruček
Za správnost: M. Vajchr

