
 

 

Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
konaného dne 30.1.2013 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovníků:      Mgr. Martin Veselý, Ph.D.  

                                                               Mgr. Eva Krovová 

                                                               Doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. 

                                                               Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. 

• Studentská komora:    Jan Grisa 
      Jakub Doležel 
      Jan Musil 

  

Omluveni:                                      Mgr. Vilém Zábranský  
                                                       Soňa Donátová 

Program: 

1. Zahájení 
2. Volby do AS FF UJEP 
3. Projednání společného uskutečňování navazujícího magisterského studijního 

programu se studijním oborem Německá filologie v česko-německém kontextu / 
Interkulturní germanistika ukončeném dvojitým diplomem (double-degree)  

4. Svolání akademické obce FF UJEP 
5. Různé 

  
bod 1.  

Předseda AS přivítal přítomné, seznámil je s programem zasedání a poděkoval 
jim za hlasování per rollam v případě schválení Podmínek přijímacího řízení na 
rok 2013/2014, aktualizace Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2013 a dvou 
rozpočtových změn. 

 

bod 2.  
Protože 24. března 2013 skončí mandát současného AS a bude potřeba vypsat 
nové volby, předložil Jakub Doležel předběžný návrh harmonogramu voleb do AS 
FF UJEP tak, aby byly dodrženy veškeré náležitosti vyplývající z Volebního a 
jednacího řádu AS FF UJEP. Senátoři se shodli, že v první fázi osloví předseda 
AS vedoucí kateder fakulty, aby navrhli do volební komise po jednom studentu a 



akademickém pracovníkovi. Na svém dalším zasedání dne 13. února 2013 AS 
projedná a schválí složení volební komise a zároveň stanoví termín voleb.  

 
bod 3.  

Paní doc. Cornejo okomentovala materiál zaslaný senátorům týkající se 
společného uskutečňování navazujícího magisterského studijního programu se 
studijním oborem Německá filologie v česko-německém kontextu / Interkulturní 
germanistika ukončeném dvojitým diplomem (double-degree). V poměrně obsáhlé 
diskusi k okolnostem vzniku, průběhu realizace a konkrétním podmínkám studia 
senátoři kladně tuto iniciativu KGER velmi kladně ohodnotili, mj. i proto že se tím 
zvyšuje atraktivita studia na FF UJEP a že se UJEP v dlouhodobém záměru 
zavázala k prohlubování mezinárodní spolupráce. V tomto konkrétním případě jde 
o dohodu s univerzitou v Bayreuthu (Memorandum of Understanding), jež by 
zároveň mohla sloužit jako impulz pro vznik dalších obdobných společných 
studijních oborů ukončených dvojitým diplomem na základě vzájemné dohody. 
Částečně otevřenou otázkou, jež se v současnosti intenzivně řeší, je finanční 
podpora studentů UJEP na Univerzitě Bayreuth vzhledem k tomu, že většina 
studujících již nemůže využít finančních prostředků programu Erasmus. Senátoři 
realizaci výše uvedeného studijního programu jednomyslně podpořili. 

  
( schvaluje- 7  neschvaluje- 0  zdržuje se hlasování- 0) 

 
bod 4.   

Senátoři projednali termín svolání akademické obce FF UJEP a shodli se, že se 
uskuteční v návaznosti s konáním voleb do senátu a to tak, aby odstupující senát 
jednak seznámil akademickou obec s výsledky své činnosti a zároveň ji vyzval k 
aktivní účasti ve volbách. Konkrétní datum senátoři určí na svém zasedání 13. 
února 2013. 
   

bod 5.   
Na žádost člena AS, Bc. Jana Musila, senátoři projednali možnost finanční 
podpory tradičního plesu FF z rozpočtu fakulty. Bc. Musil poukázal na to, že 
návštěvnost plesu sice stále roste (v loňském roce se jej účastnilo přes 400 lidí, 
čímž se blíží limitům sálu), ovšem zároveň vzrostly náklady na pronájem a 
nepříjemnou skutečností je v této souvislosti i výrazně vyšší poplatek pro OSA. 
Senátoři žádost podpořili s tím, že předseda AS požádá tajemnici FF UJEP o 
mimořádný příspěvek ve výši 5.000 Kč.      

 

Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
Předseda AS FF UJEP 

Zapsal: Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 


