Kolegium děkana 2.2. 2009
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, L. Dohnal, V. Chytilová, T. Pospiszyl, P.
Jech, M. Jícha, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov, M.
Vajchr
Hosté: H. Jarošová, P. Kubica, J. Kubíček
Informace děkana
•

volby do AS AMU a AS FAMU – 19. a 20.3. 2009 proběhnou volby do obou
senátů. Do AS AMU je třeba nominovat 3 pedagogy a 2 studenty, do AS
FAMU 2 pedagogy a 3 studenty.
Uzávěrka nominací je 6.3. 2009. Nominace odevzdávejte na děkanátě.
•

změna webu – bude změněna grafická úprava webových stránek. Z tohoto
důvodu nebude web FAMU v provozu dne 23.2. 2009.

• FAMU mimo Prahu
Letní filmová škola v Uherském Hradišti – každá katedra by měla v rámci této
akce mít svého zástupce, který bude prezentovat svůj obor a FAMU.
Česká centra – od 28.3. do 3.5. 2009 proběhne 5 víkendů, kdy se v New Yorku
představí FAMU v programu „MiniFAMU“.
Je navýsost důležité pěstovat povědomí o jedinečnosti FAMU doma i v zahraničí.
•

dopis prezidentovi – kolegium děkana odhlasovalo podepsání dopisu
prezidentovi republiky v souvislosti s podpisem jmenovacího dekretu
rektora AMU viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

Informace tajemnice
•

rozpočet AMU – prozatím je výše rozpočtu (příspěvek A+B) stejná jako
v loňském roce. Na zasedání vedení AMU se proti současnému rozdělení
příspěvku mezi fakulty vyslovili zástupci HAMU. Další jednání o rozpočtu
proběhne 9.2. 2009.
Vzhledem ke stávající situaci apelujeme na vedoucí kateder, aby pečlivě uvážili
své nároky na finanční pokrytí výuky externími pedagogy.
Není možné spoléhat na navyšování finančního příspěvku ze státního rozpočtu. Je
třeba hledat jiné zdroje: granty, doplňková činnost, sponzoři atd.
Informace proděkanů

•

M. Vajchr – informoval kolegium o zasedání VŠ v Ústí nad Labem, kde bylo
konstatováno, že na MŠMT není osoba, která by se zabývala
problematikou uměleckých škol. Odeslané připomínky z VŠ zůstaly ze

strany ministerstva bez odezvy.
K tomuto tématu proběhla diskuze.
Návrhy – spojit se s ostatními VŠ a vyvinout směrem k ministerstvu
smysluplnou iniciativu.
- uspořádat akce, které by mohly vstoupit do povědomí široké veřejnosti
(letní filmový ostrov a podobně)

•

Růžičková – urguje dodání podkladů pro modulovou výuku. Stejně
jako v loňském roce dostanou jednotlivé katedry do rozpočtu částku
10.000 Kč, za kterou uspořádají minimálně 2 moduly za rok.

Přijímací řízení
Pro akademický rok 2009/2010 byl přijat následující počet nových posluchačů:
CAS 4
KAT 5
KDT 6
KFo 8 v ČJ a 5 AJ
KK 5
KR 5
KP 12
KSD 10
KSS 8
KZT 7
Různé
•

P. Jech – do 23.2. 2009 je možné posílat na děkanát návrhy na text
plakátu, který by upozornil na neveselou situaci ve financování AMU.

Příští kolegium bude 3.3. 2009.

Zapsala: A. Nemanská
Četl: P. Jech

