Kolegium děkana 22.9. 2009
Přítomní: I. Bláha, P. Borovan, L. Dohnal, V. Chytilová, T. Pospiszyl, P. Jech,
M. Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, K. Vachek,
M. Vajchr
Hosté: V. Janeček, H. Jarošová, J. Myslík, P. Kubica, R. Silverio
Informace tajemnice
•

Tajemnice opětovně upozornila na nutnost dočerpání všech grantů.
Konečný termín pro rektorát je 15.11. 2009, pro FAMU 10.11. 2009.

•

Dále seznámila kolegium s informacemi z vedení AMU a schůze tajemníků,
které se týkají rozpočtu na rok 2010. Zatím se předpokládá snižování
rozpočtu pro veřejné vysoké školy dle jednotlivých položek – celkově se
jedná o snížení podkapitoly VŠ o 5,8%. Snížení příspěvku dle ukazatele
A a B1 bude zřejmě výrazné. Stejně tak se předpokládá snížení prostředků
na rozvojové projekty a FRVŠ.
V této souvislosti vyzvala tajemnice vedoucí kateder, aby velmi
zodpovědně zhodnotili vytíženost kmenových pedagogů a potřebu
externích pedagogů. Je zřejmé, že při tvorbě rozpočtu roku 2010 bude
nutný poměrně radikální zásah do výdajové stránky rozpočtu, především
do mezd, což se samozřejmě nebude týkat pouze pedagogů, ale všech
zaměstnanců FAMU.

Informace z AS AMU - Vít Janeček
•

Pan Janeček informoval kolegium o zasedání AS AMU ze dne 17.9. 2009.
Podrobná zpráva je v zápise z AS AMU na webových stránkách AMU.

Informace z AS FAMU - Jiří Myslík
•

Pan Myslík informoval kolegium o zasedání AS FAMU ze dne 15.9. 2009.
Podrobná zpráva je v zápise z AS FAMU na webových stránkách FAMU.

Přijímací řízení do magisterského studia
•

Do magisterského studia byl na jednotlivých katedrách přijat níže uvedený
počet posluchačů:
KAT – 3
KSD – 5
KP – 8
KZT – 5
KSS – 3
CAS – 5
KFo – 10
KDT – 5

KR – 3
KK – 5
Kolegium
odsouhlasilo
jednomyslně
výsledky
přijímacího
řízení.
V souvislosti s počtem přijímaných studentů na jednotlivé obory se
rozvinula široká diskuze zejména s ohledem na finanční prostředky
čerpané v rámci Bílé knihy na praktická cvičení. Závěrem se kolegium
dohodlo, že bude vytvořena pracovní skupina, která předloží návrh na
úpravu Bílé knihy, která by se mohla uskutečnit při příležitosti nových
akreditací.
Informace proděkana M. Vajchra
•

Pan proděkan seznámil kolegium s novým postupem, který se bude týkat
specifického výzkumu. Ten bude určen pro posluchače magisterského
doktorského studia. Dne 30.11. 2009 bude vyhlášena soutěž výzkumných
projektů, jejichž výstupem musí být písemná práce (diplomová nebo
disertační), která by měla mít vědeckou hodnotu. Projekt může trvat až
3 roky a členem výzkumného týmu mohou být i pedagogové, školitelé.
Uzávěrka soutěže bude 15.1. 2010.
Podrobné informace jsou přístupné na webových stránkách AMU.

Informace proděkanky A. Růžičkové
•
•
•
•
•

Dne 29.9. 2009 začíná zimní semestr.
Dne 5.10. 2009 ve 13:00 bude imatrikulace, účast pedagogů je vítána!
Dne 25.9. 2009 od 10:00 do 17:00 je na FAMU Den otevřených dveří.
Ve dnech 17. a 18.11. 2009 se na Střeleckém ostrově bude konat festival
Skrznaskrz AMU, o kterém paní proděkanka podrobně informovala.
Zatím je plánováno 8 společných modulů, moduly je třeba plánovat
rovnoměrně na celý školní rok!

Různé
•
•

M. Jícha pozval kolegy na tiskovou konferenci k filmu Ulovit miliardáře
(první digitální 4K český film).
P. Jech – Bedna TV dává k dispozici FAMU a DAMU jeden vysílací kanál.
Dne 6.10. 2009 se uskuteční první pracovní schůzka, informace o dalším
vývoji budou zveřejňovány na webu.
- vedení AMU navštívilo JAMU v souvislosti s operačními programy
(pro možnost jejich podání je nutná spolupráce)
- Z. Špidlová je navržena na cenu MŠMT za film Bába.
- Děkan opětovně poděkoval profesoru Dohnalovi za jeho dlouholetou
a přínosnou práci pro KSD a zároveň přivítal nového vedoucího
katedry pana M. Ryšavého.

Příští kolegium bude 13.10. 2009 od 9:30.
Zapsala: A. Nemanská
Četl: P. Jech

