Kolegium děkana 7.4. 2009
Přítomní: I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V. Chytilová, T. Pospiszyl,
P. Jech, M. Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov, M.
Vajchr
Hosté: H. Jarošová, P. Kubica, A. Nešpoříková, M. Čihák
Informace z vedení AMU
•
•
•
•
•

V Budoucnu dojde k obměně UR AMU. Návrhy na nové členy posílejte emailem děkanovi.
Způsob přerozdělování financí a tvorba rozpočtu bude stejná i pro příští
rok.
Pokud mají katedry požadavky pro získání prostorů, je nutné děkana
informovat do konce dubna 2009. Vyhověno bude pouze katedrám, které
nové prostory nutně potřebují.
Zvažuje se zřízení tzv. key card v prostorách na Malostranském náměstí
(změny by se týkaly KAT popřípadě GAMU), časem by se tento systém
mohl rozšířit také na další pracoviště AMU.
Proběhne přestavba na pracovišti v Berouně. Je třeba zajistit hladký
průběh odklizení věci, které zde nepatří (týká se především KAT a CAS).

Informace proděkana Šerého
• Pan proděkan informoval kolegium o průběhu a výsledku voleb do AS
FAMU a AS AMU, které proběhly ve dnech 19. a 20.3. 2009.
Do AS FAMU byli zvoleni tito kandidáti - Michal Bregant a Vít Janeček do
pedagogické komory a Viola Ježková, Lukáš Kokeš a Edita Kainrathová do
studentské komory.
Do AS AMU za FAMU byli zvoleni tito kandidáti - Michal Bregant, Vít Janeček,
Marek Jícha, Viola Ježková a Lukáš Kokeš.
Volby do obou senátů proběhly podle všech pravidel, nebyla podána žádná
stížnost ani námitka.
Děkan poděkoval všem, kteří kandidovali a připomněl, že senát FAMU se sejde
v novém složení 7.4. 2009 v 18:00.
Výběrové řízení - CAS
• Termín výběrového řízení na vedoucího CAS je 10.4. 2009. Od 9:00 do
10:30 proběhne veřejná prezentace kandidátů v U1. Děkan srdečně zve
studenty i pedagogy, aby se této veřejné prezentace zúčastnili.
Výběrové řízení - Katedra fotografie
• Děkan vyhlásil výběrové řízení na vedoucího Katedry fotografie. Termín
pro zaslání přihlášek je do 21.4. 2009. Samotné výběrové řízení se
uskuteční v květnu 2009.
FAMUfest 2009
• Studenti M. Novotný a K. Žaloudková informovali kolegium o průběhu
příprav FAMUfestu 2009. Organizátoři by letošní FAMUfest rádi
přestěhovali do nových prostor a to do kina Světozor, s tím, že

doprovodný program by se odehrával ve Lucerna Music baru. Vše je ale
zatím pouze v jednání. Kolegium však s nápadem změnit místo konání
souhlasí.
Informace o nových webových stránkách FAMU
• M. Bregant informoval kolegium o drobných změnách, které čekají webové
stránky FAMU. Změny se budou týkat především sekce „Aktuality“, drobné
změny však zřejmě zaznamená také grafická podoba stránek. Vše bude
záviset na připomínkách uživatelů stránek.
• Postřehy a připomínky je stále možné posílat na adresu web@famu.cz.
• M. Bregant také připomněl vedoucím kateder, že ještě stále nemá texty
s informacemi o katedrách. Proto žádá katedry, které texty nedodaly, aby
tak učinily co nejdříve.
• Každá katedra by si měla určit osobu, která bude spravovat webové
stránky katedry.
• P. Babák (autor grafické podoby webových stránek) bude mít v nejbližších
týdnech na FAMU modul, v rámci kterého bude možné probrat připomínky
ke grafické podobě stránek.
Informace proděkanky Růžičkové
• Na pozvání paní proděkanky se kolegia zúčastnil také pan M. Čihák, který
kolegium podrobně informoval o průběhu děkanského termínu k zápočtu
z Úvodů a praktik.
• Je vytvořen nový harmonogram, který paní proděkanka předložila kolegiu.
• Paní proděkanka informovala kolegium o možnosti spolupráce na grantu
s Vysokou školou hereckou.
• Na i-FAMU budou od září 2009 všechna školní cvičení.
Dne 17.4. 2009 proběhne modul k i-FAMU, kde se mohou studenti naučit, jak
si založit svou „identitu“ a jak pracovat s i-FAMU. Studio FAMU potřebuje znát
formát, ve kterém budou díla na i-FAMu ukládána. Děkan k tomuto
poznamenal, aby se sešli pan K. Matoušek s M. Jíchou a dohodli se na dalším
postupu.
Informace proděkana Vajchra
• Termín pro granty FRVŠ se blíží, proto je třeba se dohodnout na podání
grantů typu „A“, které mohou být za FAMU podány 2. Jeden grant typu „A“
má pan P. Bukovský (KZT) a týká se vybavení seminární učebny na KZT.
Různé
• Děkan poděkoval katedrám, že se zúčastní LFŠ a budou tím prezentovat
FAMU.
Příští kolegium bude 12.5. 2009 v 9:30.

Četl: P. Jech
Zapsala: A. Nešpoříková

