Kolegium děkana 10.11. 2009
Přítomní: I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, V. Chytilová, T. Pospiszyl, P. Jech, M.
Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, M. Ryšavý, R. Silverio, L.
Šerý, I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová
•

Informace z vedení AMU

Děkan informoval kolegium o následujících bodech, které byly projednávány na
schůzi vedení AMU dne 2.11. 2009:
1. příprava rozpočtu na rok 2010 – hrubým propočtem lze předpokládat
pokles příspěvku A+B pro AMU na rok 2010 o cca 25 milionů. U
rozvojových programů a FRVŠ lze předpokládat pokles o 10%. V této
souvislosti děkan a tajemnice znovu vyzývají katedry, aby velmi
pečlivě zvážily potřebu zaměstnávání externích pedagogů v souvislosti
s vytížeností pedagogů kmenových.
2. kvalifikační práce – dle doplnění proděkanky k dnešnímu dni chybí 4
práce (2x KSD, 2x doktorandi).
3. změna v klasifikaci studentů je možná pouze během aktuálního
akademického roku.
4. v úvaze je zřízení jednoho Studijního oddělení pro celou AMU.
•

Informace proděkanky Alice Růžičkové
1. VŠKP – viz výše. S tím souvisí i povinné údaje studentů, které musí být
uvedeny v KOSu před státnicemi. Katedry by měly úplnost těchto
údajů kontrolovat před začátkem státních zkoušek.
2. V letošním roce proběhne hromadná evaluace předmětů v KOSu. Dne
27.11. 2009 od 10:00 do 12:00 se koná v této souvislosti školení
pedagogů a od 13:00 do 15:00 školení studentů v U3. Přítomen bude
pan Vlček z počítačového centra z rektorátu, který zodpoví všechny
případné dotazy.
3. Dne 30.11. 2009 končí příjem přihlášek do přijímacího řízení !!!
4. Dne 23.11. 2009 budou promoce FAMU v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin.

•

Informace proděkana L. Šerého
1. Dne 27.11. 2009 končí přihlášky na zahraniční stáže Freemovers. Na
tento program se mohou hlásit především frekventanti magisterského
a doktorského studia. Délka trvání cca 4 měsíce. Pan proděkan žádá
vedoucí kateder před podpisem žádosti o pečlivé zvážení svého
doporučení.
2. Studentské stáže v rámci programu Erasmus – uzávěrka konec února.
Délka pobytu je 1 semestr. Vedoucí kateder opět zváží svá doporučení.
3. O 60% se sníží příspěvek na Teachers mobility. Pedagogové odevzdají
své žádosti 3 – 4 měsíce před plánovanou cestou. Na studentské
mobility by měl limit zůstat nezměněn.

4. Zahraniční studenty, kteří jsou na FAMU v rámci programu Erasmus, je
vhodné zapojit do práce kateder. Zároveň, jak poznamenal pan děkan,
je možné a vhodné, aby se naši posluchači zúčastňovali přednášek
pořádaných pro zahraniční studenty (možnost získat kredity za AJ).
• Informace M. Breganta
1. Zahraniční akce
Spolupráce studentů přijíždějících v programu Erasmus: od letošního roku tito
studenti mohou spolupracovat na cvičeních studentů FAMU International jako
asistenti produkce.
Na základě zájmu ze strany makedonské vlády dlouhodobě připravujeme projekt
filmové školy v Makedonii. V říjnu byli rektor, děkan, M. Bregant a I. Trajkov
pozváni předsedou makedonské vlády na schůzku, která je počátkem nové fáze
projektu. FAMU bude připravovat kurikulum na základě akreditovaného
magisterského programu v angličtině (Cinema and Digital Media). Výhledově je to
příležitost pro další pedagogy FAMU pracovat v angličtině se zahraničními studenty –
a za lepšího finančního ohodnocení. Makedonská vláda považuje zejména
vysokoškolské vzdělání za svou prioritu a investuje do něj mimořádně vysoké
částky.
V Lincoln Centre v New Yorku se konala přehlídka The Ironic Courtain (česká
kinematografie po roce 1989). Na její závěr se v Lincoln centre konalo setkání
studentů, pedagogů a dalších partnerů FAMU. Zúčastnil se ho i prof. Vachek, který
byl v USA na turné po univerzitách.
4.-8.11. se ve Slovinsku konal další workshop CinemaDance, kterého se zúčastnili
magisterští studenti FAMU International, vítězný tým studentů loňského prvního
ročníku z Poněšic a američtí studenti programu CIEE. Integrace českých a
zahraničních studentů je významným přínosem pro obě strany a zejména pro FAMU,
která tak posiluje své renomé po světě.
M. Bregant vyzývá všechny ostatní katedry – pedagogy i studenty – ke spolupráci
s FAMU International.
Stávající spolupráce s americkými školami se od roku 2010 rozšíří o jarní semestr
pro studenty NYU. Další partnerské školy v USA jsou připraveny přijímat nebo již
přijaly naše studenty na výměnné pobyty či stáže: Columbia University, University
of New Orleans, CalArts, Sarah Lawrence College a Emilly Carr Institute ve
Vancouveru v Kanadě.
• Informace Věry Hoffmannové
Festivalová agenda – FAMU obesílá ročně 100 – 130 festivalů, z toho je 30 – 35
povinných (jejich seznam je na webu FAMU). Pokud chce student sám iniciovat
účast na festivalu může kontaktovat paní Hoffmannovou. Je nutné předložit DVD
v AJ, vyplněnou přihlášku, fotografie a master. Všechny filmy musejí mít ošetřená
práva!
Dále FAMU obesílá prostřednictvím Českých center přehlídky v rámci Ozvěn
FAMUfestu.
Katedry by měly každoročně připravit výběr prací svých studentů na DVD – jde o
prezentaci jednotlivých oborů.
Všechny informace, které se týkají festivalů jsou přístupné na webu FAMU.

Pí. Klaricová vytváří seznam všech filmů oceněných na festivalech. V této práci by jí
měly být katedry nápomocny.
• Nabídky spolupráce
Památník národního písemnictví hledá studenty FAMU, kteří by pořizovali
videodokumentaci pořadů v PNP. Vzhledem k tomu, že se této práci soustavně a
kvalitně věnoval odborník přímo z PNP, není naše spolupráce v této oblasti žádoucí.
Mirage stojí o spolupráci na novém studentském projektu
TV NOVA nabízí spolupráci v rámci Noci filmových nadějí, cvičení TV režie, projektu
Praho, miluji tě, modulů a exkurzí.
Hlavní město Praha – projekt Praha očima Vltavy.
Podrobnější informace k výše uvedeným nabídkám budou zveřejněny na webu
FAMU.
• FAMUfest 2009
Slavnostní zahájení je 12.11. 2009 v 19:00 v Divadle Archa.
O udělení ceny Dagmar a Václava Táborských bude rozhodovat odborná porota.
V rámci FAMUfestu bude uváděn i spot z festivalu Skrznaskrz AMU (příští ročník
tohoto festivalu by se měl konat 20. – 23.5. 2010 ve spojení se Zlomvazem).
• Různé
Deadline pro 25. kolo VG je 18.11. 2009, komise VG zasedne dne 24.11. 2009
v 9:30 hodin.
Mikulášská bude dne 11.12. 2009

Příští kolegium bude 8.12. 2009 od 9:30.

Četl: P. Jech
Zapsala: A. Nemanská

