Kolegium děkana 12.5. 2009
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, L. Dohnal, V.
Chytilová, T. Pospiszyl, P. Jech, M. Jícha, A. Nemanská, A. Růžičková,
I. Trajkov, K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová, P. Kubica
Informace z vedení AMU
Informace děkana
•

•
•

Výroční zpráva – děkan poděkoval proděkanu M. Vajchrovi za
kompletaci VZ. V letošním roce byla VZ zpracovávána novým
zestručněným způsobem. Je možné, že pro příští rok bude VZ
vypracovávána podle starého podrobnějšího modelu.
Evaluace – v příštím roce budou na FAMU evaluace realizovány
pomocí KOSu. Tímto způsobem lze očekávat vyšší účast
studentů na evaluacích.
Platy – rozpis dotace na mzdové prostředky z ministerstva se
nezvyšuje. Na DAMU zkušebně probíhá model „více externistů
méně internistů“. Pro zlepšení finančního ohodnocení našich
pedagogů je třeba vyvíjet větší aktivitu v rámci doplňkové
činnosti.

Informace tajemnice
•

•

Beroun – dne 18.5. 2009 se uskuteční v Berouně závěrečné kolo
zhodnocení majetku – likvidační komise nebo odvoz do sběrného
dvora. Definitivní vyklizení nadále nepoužívaných prostor je
v plánu do 22.5. 2009.
Granty – vedoucí kateder budou opětovně informovat všechny
své kolegy, kteří podávají granty, že je nezbytně nutné podávat
granty prostřednictvím pana proděkana M. Vajchra panu
prorektorovi M. Klímovi.

Informace M. Breganta z AS AMU
M. Bregant, jako předseda AS AMU informoval kolegium o první schůzi
AS AMU. Doporučuje akademické obci FAMU, aby se seznámila
s memorandem HAMU, které je zveřejněno na www.hamu.cz . Dále
upozorňuje na to, že zasedání AS AMU jsou veřejná a je tedy vítána

přítomnost všech, kteří mají zájem o dění na AMU. Další zasedání AS
AMU se koná dne 13.5. 2009 v 18:00 v zasedací místnosti na rektorátě
AMU.
Výběrová řízení
•
•
•

CAS – výběrové řízení proběhlo dne 10.4. 2009 formou veřejné
prezentace. Ze tří kandidátů byl vybrán Eric Rosenzveig, který se
ujme své funkce 1.1. 2010.
KFo – výběrové řízení proběhne formou veřejné prezentace dne
18.5. 2009 v U1 v 15:00. Přihlášeni jsou 2 kandidáti.
KSD – výběrové řízení bude vyhlášeno v nejbližší době a opět
proběhne formou veřejné prezentace.

Informace proděkanky A. Růžičkové
•

Harmonogram akademického roku 2009/2010 – všichni obdrželi
e-mailem. Děkan žádá, aby na klauzurách prvních ročníků, které
se budou konat 22. a 26.6. a 2.9. 2009 u společných cvičení
(KAT, KR, KDT) byli přítomni i zástupci ostatních kateder, aby
byla možná širší diskuze o předkládaných pracích.
• I-famu – pan Klodner seznámil kolegium s fungováním serveru
www.i-famu.cz , který má sloužit jako archiv studentských filmů.
V současné době je zde uloženo cca 300 filmů. Systém funguje
v rámci AMU, přihlášení pro oprávněné uživatele probíhá pomocí
standardního zalogování. V loňském roce v tomto systému
probíhala registrace filmů na FAMUfest. Je zde možnost vytvořit
si autorský profil – někteří studenti toho již využili. V rámci
modulu, jehož tématem byl tento systém, se ukázalo, že panuje
obecná spokojenost s jeho fungováním. Pro další zlepšení budou
sloužit dotazníky vyplněné účastníky modulu.
• RUPy – vstupní data k RUPům odeslat pí. Růžičkové do 8.6.
2009. Dne 10.6. 2009 bude RUPy projednávat AS FAMU.
Dne 9.6. 2009 v 9:30 proběhne krátké zasedání kolegia, kde se
případné nejasnosti doladí (např. předmět pana Bezděka).
• Den otevřených dveří – se koná dne 12.6. 2009, proděkanka
žádá, aby vedoucí kateder odevzdali e-mailem případná doplnění
a opravy k informační brožuře – nejpozději do 18.5. 2009
• Festival SKRZNASKRZ – v organizačním výboru za FAMU je A.
Růžičková, T. Trojánek, J. Sláma, L. Babuščák a D. Matějková.
Jsou vítány všechny podněty a návrhy k prezentaci FAMU na
tomto festivalu. Taktéž je vítána aktivní účast pedagogů a
studentů na přípravě akce. Zprávy posílejte e-mailem pí.
Růžičkové.

Informace proděkana M. Vajchra
Pan proděkan M. Vajchr předal členům kolegia návrhy k oběma
následujícím bodům. Viz příloha č. 1 a č. 2 tohoto zápisu.
•

Úvody a praktika – k tomuto tématu proběhla velmi obsáhlá
diskuze, které se zúčastnili všichni členové kolegia.
Do 26.5. 2009 odevzdají vedoucí všech kateder své
připomínky e-mailem panu proděkanu M. Vajchrovi.
• Jazykový pas – po dlouhé diskuzi se kolegium rozhodlo
postupovat v letošním roce v intencích předloženého návrhu.
Různé
• Projekt s HFF – Konrad Wolf – rozhodnutí, zda se FAMU zúčastní
tohoto projektu padne po schůzce zástupců HFF se zástupci
FAMU.
• LFŠ – připomínáme, že na LFŠ proběhne prezentace jednotlivých
kateder.
• Festivalové úspěchy – děkan gratuluje studentům, kteří úspěšně
reprezentují FAMU:
Film Z. Špidlové bude uveden v soutěžní sekci festivalu v Cannes
V rámci Noci filmových nadějí získala FAMU dvě hlavní ceny (A.
Kýrová z KAT a M. Kohout z KK).
Na Finále Plzeň 2009 získal v kategorii dokumentární film zvláštní
cenu D. Krudský z KSS.
Příští kolegium bude 10.6. 2009 v 9:30 (program RUPy).

Zapsala: A. Nemanská
Četl: P. Jech

