Kolegium děkana 8.12. 2009
Přítomní: I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, V. Chytilová, T. Pospiszyl, P. Jech,
M. Jícha, A. Klimt, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov,
K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: H. Jarošová, M. Stecker
Informace z vedení AMU
• Rozpočet – děkan informoval kolegium o vývoji situace v přípravě
rozpočtu roku 2010, prozatímní předpoklad je výrazné snížení
příspěvku A+B. Je stále třeba hledat možnosti úspor a zároveň jiné
zdroje financování, především v doplňkové činnosti.
• zprávy ze senátu AMU – M. Bregant informoval kolegium o jednání
AS AMU, které se zabývalo mimo jiné změnou statutu HAMU a o
průběhu volby nového děkana na HAMU.
Informace paní proděkanky A. Růžičkové
• Přijímací řízení – harmonogram termínů bude uveřejněn na webu,
přihlášených je 551 zájemců. Ze zákona je nutné obeslat každého zájemce
dvěma dopisy – systém zůstává stejný jako již několik posledních let.
• Konec zimního semestru je 8.1. 2010, zkouškové období začíná 18.1.
2010.
• Termín vyhlášení témat diplomových prací je 15.1. 2010 (dne 8.1. 2010
proběhne školení pro posluchače jak postupovat – dopoledne Bc.,
odpoledne MgA.)
• Dne 11. – 15.1. 2010 proběhne intenzivní kurz AJ, mohou se účastnit i
pedagogové. Zájemci mohou kontaktovat pí. proděkanku.
• Evaluace – katedry byly informovány jak vyplňovat dotazník v KOSu. Trvá
možnost doplnit dotazník o otázky, které katedry považují pro sebe za
důležité. Uzávěrka k 1.3. 2010.
Děkan informoval kolegium, že dne 6.1. 2010 od 9:30 proběhne v U1 veřejné
slyšení kandidátů na funkci ředitele Studia FAMU.
Informace ze Studia FAMU
• Vnitřní Grant je financován z příspěvku A+B dle Bílé knihy + příspěvek
z Rozvojového projektu + případný dar od externích firem (letos RWE).
Nerozdělené prostředky VG jsou následně použity na technický rozvoj
Studia FAMU, který ve výsledku opět souží studentům (míchací hala, nové
kamery, atd.)
Informace proděkana M. Vajchra
• Specifický výzkum – dvoustupňové schvalování projektů: 15.2. 2010
fakulta, 26.2. 2010 rektorát. Podrobné informace jsou na webu AMU.
• FRVŠ – dne 10.1. 2010 bude známo kolik z 10ti podaných projektů uspělo
• Úvody a praktika – písemné části se již hodnotí, dne 4.1. 2010 budou
studenti psát test. Katedry, které ještě nedodaly otázky za svůj obor tak
neprodleně učiní.

•

Do příštího kolegia předkládá pan proděkan k úvaze otázku, zda by část
oborových praktik nebylo možné předsunout již do září.
• Habilitace – v habilitačním řízení uspěli T. Petráň a J. Ptáček. Kolegium
děkana jim gratuluje.
Pan proděkan znovu apeluje na pedagogy FAMU, aby se přihlásili do dalšího
habilitačního řízení.
Návrh konference od V. Janečka
Konference proběhne pravděpodobně v únoru 2010. Jde o způsob, jak efektivně
vybudovat strategii budoucího fungování FAMU.
Druhá fáze jednání se uskuteční v Poněšicích.
Informace proděkana L. Šerého
• zpráva o Free Movers – v příštím roce je možný výjezd 17 studentů,
rozhodovat bude komise děkana.
• spolupráce s JAMU – prozatímně se jedná o výměně pedagogů a studentů,
možnost prezentace jednotlivých kateder, společné moduly nebo
studentské projekty, atd. Návrhy dalších společných iniciativ jsou vítány!
VŠKP
Sekretářky kateder dostaly přehledné tabulky, ve kterých je uvedeno jaké údaje
v KOSu chybí. Doplnění do 22.1. 2010.
Filmy pro Festivaly
Všechny filmy posílané na festivaly je třeba nahlásit pí. Věře Hoffmannové.
Různé
• Mikulášská – koná se dne 11.12. 2009. Katedry zajistí zabezpečení
techniky a vybavení kateder před poškozením.
• FAMUfest – koncepce FAMUfestu 2010 – termín 4.1. 2010. Děkan zašle
písemné poděkování panu Táborskému za jeho velkorysou podporu formou
ceny Dagmar Táborské a ceny Václava Táborského.
• Midpoint – získali peníze z grantu EU – Media desk
• V současné době jsou ve filmové distribuci 3 filmy FAMU (Bába, Druhé
dějství, Zoufalci)

Příští kolegium se bude konat 12. nebo 19.1. 2010 – termín upřesníme.
Přejeme vám krásné a klidné Vánoce a příjemný rok 2010!!!

Četl: P. Jech
Zapsala: A. Nemanská

