Kolegium děkana 9.6. 2009
Přítomní: J. Bárta, I. Bláha, P. Borovan, M. Bregant, V. Chytilová, T. Pospiszyl,
P. Jech, M. Jícha, K. Matoušek, A. Nemanská, A. Růžičková, L. Šerý, I. Trajkov,
K. Vachek, M. Vajchr
Hosté: J. Dufek, H. Jarošová
Informace z vedení AMU
•
•

Rozpočet pro rok 2010 – upozornění na to, že v roce 2010 může být
dotace z MŠMT snížena o 5%. Je třeba uvažovat o rozšíření doplňkové
činnosti.
Dislokace (KFo a KAT) – znova je třeba zvážit, zda je nutné mít prostory
v Berouně.

Informace pana M. Breganta o Senátu AMU
AS AMU požaduje od vedení HAMU, AS HAMU a UR HAMU vyjádření
k Memorandu a úvahám o oddělení HAMU od AMU. Vedení UR HAMU sdělilo, že
AS AMU pro ně není partnerem. HAMU ustanovila komisi, která se zabývá
možností odtržení HAMU. Výsledek sdělí rektorovi.
Dne 23.6. 2009 ve 14:00 je další veřejné zasedání AS AMU.

Výběrové řízení
•
•

Vedoucí KFo – děkan poděkoval J. Bártovi za práci, kterou odvedl ve
funkci vedoucího katedry. Zároveň přivítal nového vedoucího KFo
pana R. Silveria.
Vedoucí KSD – termín pro přihlášení do výběrového řízení je do
22.6. 2009. Výběrové řízení proběhne opět formou veřejného
slyšení. Vzhledem k tomu, že dnes je poslední kolegium před
prázdninami, děkan byť v nepřítomnosti stávajícího vedoucího
katedry pana L. Dohnala, mu taktéž poděkoval za odvedenou práci.

Informace proděkanky A. Růžičkové
•
•
•

RUPy – ještě dodají KP a CDM.
Skrz na skrz – termín konání je 17. a 18.10. 2009. Stále probíhají
pravidelné schůzky a jsou vítány všechny podněty.
Moduly – děkan by přivítal, kdyby moduly byly rozloženy do celého
školního roku a upozornil na možnost, že na pořádání jednoho
modulu se může podílet více kateder. (Povinně každá katedra 2
moduly za rok.)

Informace proděkana M. Vajchra

•

Úvody a praktika – proděkan M. Vajchr rozdal členům kolegia návrh
na průběh Úvodů a praktik.
Vedoucí kateder mu předají své připomínky do 12.6. 2009 e-mailem.
Do stejného termínu předají také e-mailem podklady kdo a co bude
přednášet v Úvodech (informace nutná do brožury).

Různé
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečení FAMU – tajemnice informovala o jednání s panem
kvestorem.
Využití internetu – objevil se případ zneužití internetu na školním
počítači (stahování filmů).
Klimatizace – přetrvávající problém, který v současné době nemá
řešení, v příloze protokol analýzy, která proběhla v říjnu loňského
roku
Časopis FAMU – na webových stránkách bude zveřejněno oznámení
o záměru vydávat tento časopis.
Blahopřání tvůrcům filmu Bába – kolegium děkana ještě jednou
blahopřeje všem tvůrcům filmu Bába k významnému mezinárodnímu
úspěchu.
Dne 12.6. 2009 se koná den otevřených dveří.
Přílohou zápisu je prázdninový režim úředních hodin na FAMU.

Příští kolegium bude 22.9. 2009 v 9:30

Zapsala: A. Nemanská
Četl: P. Jech

