Zápis z kolegia děkana konaného dne 3.10.2009
Přítomni (bez titulů): Bláha Ivo, Borovan Pavel, Bregant Michal,
Chytilová Věra, Pospiszyl Tomáš, Jech Pavel, Matoušek Karel,
Nemanská Alice, Růžičková Alice, Ryšavý Martin, Trajkov Ivo, Vajchr
Marek
Omluveni: Jícha Marek, Klimt Aurel, Silverio Robert, Šerý Ladislav
Hosté: Jarošová Hana
•

Informace děkana

Děkan informoval kolegium o následujících bodech jednání vedení :
1. Klasifikace: změny klasifikace v KOSu budou možné vždy do konce
daného semestru. Jde o pojistku proti případné chybě v zapisování –
příslušný pedagog bude o změně informován e-mailem, pokud ji
neprovede sám.
Děkan v této souvislosti upozornil na rozdíl v hodnocení mezi
evropskými školami a školami v USA. P.Borovan konstatoval, že pokud
student nesouhlasí se svým hodnocením, má možnost známku
odmítnout.
2. Rozpočet 2010: výši rozpočtu zatím neznáme. V příspěvku A+B došlo
od roku 2007 k poklesu o 25% na studenta.
Děkan opakovaně zdůraznil, že cestou, jak rozhojnit finanční objem je
doplňková činnost. V rámci FAMU se neustále navyšuje činnost FI, ale
bylo vhodné, aby se do této činnosti zapojily přímo i jednotlivé
katedry. Prostředky takto získané by pak samozřejmě šly v jejich
prospěch.
3. Operační programy: v nich lze získat značný objem finančních
prostředků, ale protože jde o programy situované do mimopražských
škol, je třeba spolupracovat s jinými VŠ – v našem případě s JAMU.
V úvaze jsou semináře a školení pro pedagogy z JAMU, pořádání
workshopů, účast studentů JAMU na praktických cvičeních studentů
FAMU, společné moduly atd.
Všechny nápady na spolupráci zasílejte e-mailem panu děkanovi.
•

Projekční řád - ing. Doležal informoval o schůzce, která měla
napomoci vyřešení problémů v projekci, které jsou většinou způsobeny
tím, že studenti odevzdávají své práce těsně před promítáním a
v nestandardních formátech.
Aby se v budoucnu tyto závady odstranily, budou studenti odevzdávat
své práce den před projekcí. Dále odevzdají do projekce stručný info
formulář se základními technickými údaji o projektu.

Vše bude upřesněno v Projekčním řádu, který bude vypracován
proděkankou Růžičkovou ve spolupráci s pracovníky projekce.
•

Informace ze Setkáni na HAMU

Předseda AS AMU M.Bregant informoval kolegium o průběhu zasedání
akademické obce HAMU.
•

Informace proděkana Marka Vajchra

1. FRVŠ – je třeba nominovat kandidáty do odborových komisí. Účast
v jedné komisi pro pedagogy nevylučuje možnost podání vlastního
grantu u jiné oborové komise. Jde o placenou funkci. Katedry pošlou
své návrhy p. Vajchrovi e-mailem.
2. habilitační a profesorská řízení – na FAMu je velmi málo lidí, kteří mají
titul Doc. a Prof. Což je škoda jak pro ně osobně, tak i pro školu. Ke
získání titulu Doc. jsou dvě cesty. Buď lze titul udělit za dosavadní
uměleckou a tvůrčí činnost, nebo za teoretickou práci. Vždy je třeba
úspěšně absolvovat habilitační přednášku před UR FAMU.
Pan proděkan apeluje na vedoucí kateder, aby v tomto směru
motivovali své spolupracovníky. Na FAMU je mnoho pedagogů, kteří si
titul zaslouží.
3. Promoce – dne 23.11.2009 se v sále Martinů uskuteční bakalářské,
magisterské a doktorské promoce FAMU. 10,00 Bc., 13,00 MgA. a
15,00 MgA. a Dr.
SO prosí do konce října o sdělení, kteří zástupci z řad pedagogů budou
v talárech a na kterou promoci. (Všem vám to bude moc slušet ☺ !)

-

•

Skrznaskrz - pí proděkanka Růžičková opětovně informovala
kolegium o společné akci studentů všech tří fakult AMU, která se
uskuteční 17. a 18.10.2009 na Střeleckém ostrově. Prosíme o další
distribuci všem spřízněným lidem. Účast zaměstnanců FAMU je vítána !
Společná fotografie bude realizována v neděli v 15.15. hod.
Na webových stránkách je diskusní fórum, znělka, plakáty atd.

•

Různé

požadavky na asistenty kateder posílejte pí Růžičkové
nové moduly taktéž
k výročí 17.11.1989 proběhne na FAMU panelová diskuse
nabídka od hasičů – návrh vtipné propagace (koordinátorem těchto
mimořádných akcí je K.Klaricová na děkanátu)
velkoplošné obrazovky – info zašle děkan e-mailem - možná propagace
studentů i školy jako celku
web FAMU – je ustanovena pracovní skupina, která má vylepšit funkčnost

-

FAMUFEST – všechny filmy musejí mít titulky v AJ – možnost je posílat
na festivaly po světě – kontakt Věra Hoffmannová
29. a 30.10. vyhlašuje děkan děkanské volno s výjimkou probíhajících
praktik prvních ročníků

Příští kolegium pravděpodobně 10.11.2009 v 9,30 hod. – upřesníme !

Zapsala: Alice Nemanská

četl: Pavel Jech

