
 

 

Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
 konaného dne 5. 4. 2017 

 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovníků:                   Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
        

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 
Mgr. Eva Krovová 

 
• Studentská komora:      

Mgr. Jan Grisa 
Bc. Radek Rákos 
 

Omluveni:      PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 
      Mgr. Josef Märc                                                                                                          

Bc. Michal Jirman 
Bc. Jiří Myroniuk 

 
   
  
Hosté:        doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
       Mgr. Hana Bergerová, Dr. 
        

 

Program: 

1. Realizace Dlouhodobého záměru FF UJEP na rok 2017 
2. Podmínky 2. kola přijímacího řízení FF UJEP pro ak. rok 2017/18 
3. Různé 

 
 

 
Bod 1 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., předseda senátu přivítal přítomné, konstatoval, že senát je 
v usnášeníschopném počtu a předal slovo doc. Hrubé.  
 
Doc. Hrubá seznámila senátory s obsahem dokumentu. Poté Mgr. Krovová vznesla dotaz k bodu 4 
písm. c) „Podporovat vyjíždějící studenty prostřednictvím motivačního stipendia z prostředků 
stipendijního fondu FF UJEP“. Motivační stipendium může sloužit jako motivační náborový příspěvek 
pro studenty, kteří vyjedou na univerzity, o které není v rámci Erasmu+ dlouhodobě zájem. Konkrétní 
případy se budou řešit prostřednictvím žádostí a schvalovány budou Stipendijní komisí FF UJEP. O 
tomto motivačním prostředku je nutné informovat katedry, úkolem bude pověřena Mgr. Jana Burdová, 
fakultní koordinátorka. 
Další dotaz se týkal systému SAVE Q, který je instalován v katedrálních studovnách a je určen 
studentům pro tisk a kopírování. Dle vyjádření Mgr. Grisy není tento systém u studentů oblíben, neboť 
pro užívání této služby je nutná platná předplacená karta ISIC. 
 



Usnesení 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. h Realizaci Dlouhodobého záměru FF UJEP na 
rok 2017.        (5  ano – 0  ne – 0  zdržel se) 
 
Bod 2 
Dr. Pátek požádal doc. Bergerovou o komentář k Podmínkám 2. kola přijímacího řízení na FF UJEP 
pro ak. rok 2017/18. 
Senátoři se dotázali, zda fakulta zvažuje propagační kampaň pro 2. kolo. Vzhledem k tomu, že se 2. 
kolo přijímacího řízení koná v srpnu t. r., neuvažuje fakulta o propagaci. Další doporučení ze strany 
senátorů se týkalo vzniku náborového videa, které by se šířilo na sociálních sítích a které by bylo 
nejlepším propagačním nástrojem v příštím roce. Vedení tuto možnost zváží. 
Poslední dotaz se týkal papírové podoby přihlášky ke studiu. Není pro uchazeče o studium 
demotivující kromě el. přihlášky zasílat ještě její papírovou podobu prostřednictvím České pošty? Na 
některých fakultách se od této povinnosti upouští. Doc. Bergerová se bude informovat u dr. 
Chvátalové, prorektorky pro studium. 
 
Usnesení 
AS FF UJEP schválil na základě § 27 odst. 1 písm. e Podmínky přijímacího řízení FF UJEP pro 
akademický rok 2017/18      ( 5 ano – 0  ne – 0  zdržel se) 
 
 
 
Různé 
 
Na dalším zasedání budou senátoři projednávat inovaci vnitřních předpisů fakulty, Výroční zprávu o 
činnosti FF UJEP za rok 2016 a Výroční zprávu o hospodaření FF UJEP za rok 2016. Kromě těchto 
strategických dokumentů budou chtít senátoři s vedením fakulty projednat model – servis pro studenty 
kombinovaného studia, kteří tvoří nemalou část studujících. 
 
 
 

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
předseda AS FF UJEP 

 
 


