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Zápis č. 2 z mimořádného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 25.4.2007

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Renata Cornejo, Ph.D., Doc. PhDr.Miroslav
Kryl, CSc., Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.,
Mgr.Jakub Pátek, Mgr. Martin Veselý
• studentská komora:
Bc. Michal Červenka, Josef Trnka, Jan Tříska,
Bc.Martin Zubík
• hosté:
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Mgr. Jiří Koumar,
Ing. Terezie Tahalová

PROGRAM:
1. Schválení zápisu č. 1 ze zasedání AS FF UJEP
2. Projednání dokumentů:
2.1. rozpočet pro r. 07
2.2. podmínky pro přijetí ke studiu v rámci 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na FF
UJEP pro ak. rok 2007/08
2.3. disciplinární řád
2.4. jednací řád VR
2.5. statut
2.6. výroční zprávu za r. 06
2.7. organizační řád
3. Organizační záležitosti senátu:
• doplnit termíny zasedání (čas a místo)
bod č. 1
Byla provedena kontrola zápisu ze dne 18. 4. 2007. K zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
bod č. 2
Na začátku jednání senátu, navrhnul předseda Mgr. J. Pátek, aby schvalování dokumentů
uvedených v bodě 2., nebylo tajné. Všichni členové hlasovali pro návrh.

bod č. 2.1.
Členové AS FF UJEP obdrželi na prvním zasedání senátu rozpočet pro r. 07 k prostudování.
Návrh rozpočtu pro r.07 okomentovala Ing. Terezie Tahalová, tajemnice FF.
Usnesení:
Členové AS FF UJEP spolu s tajemnicí Ing. Terezií Tahalovou diskutovali nad problémem
rozpočtu. Mgr. Nitsche, Ph. D. a Doc. Kryl žádali o vysvětlení některých pojmů a položek,
které ovlivňují výši rozpočtu. V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona rozpočet
FF na rok 2007 jednomyslně schválili.

bod 2.2.
Členové AS FF UJEP obdrželi na prvním zasedání senátu Podmínky pro přijetí ke studiu
v rámci 2. kola přijímacího řízení ke studiu na FF UJEP pro ak. rok 2007/08 k prostudování.
Všechny přítomné s výše uvedeným dokumentem blíže seznámil Mgr. J. Koumar – proděkan
pro studium FF UJEP.
Připomínky:
• vypustit v tabulce 1.4 bod 4. navazující magisterský obor: Učitelství společenských
věd pro SŠ + Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ
• v bodě VII. vložit větu : V případě vyhlášení II. kola přijímacího řízení náhradní
termín nebude realizován
Usnesení:
Členové AS FF UJEP spolu s proděkanem pro studium Mgr. J. Koumarem diskutovali o
problémech výše uvedeného dokumentu a v souladu s ustanovením§ 27 odst. 1 písm. e,
zákona po zapracování připomínek Podmínky pro přijetí ke studiu v rámci 2. kola
přijímacího řízení ke studiu na FF UJEP pro ak. rok 2007/08 jednomyslně schválili.

bod 2.3.
Členové AS FF UJEP obdrželi na prvním zasedání senátu Disciplinární řád FF UJEP
k prostudování. Předseda senátu přítomné seznámil s připomínkami právničky UJEP Mgr.
Veroniky Součkové a prorektorky pro studium RNDr. Aleny Chvátalová Ph.D.
Připomínky:
• právnička UJEP Mgr. Veronika Součková i prorektorka pro studium RNDR. Alena
Chvátalová měly připomínky spíše technického rázu.
Usnesení:
Členové AS FF UJEP vedli diskusi, přijali výše uvedené připomínky. Tyto připomínky
budou zapracovány do disciplinárního řádu. V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. b,
zákona členové senátu jednomyslně schválili Disciplinární řád FF UJEP.

bod 2.4.
Členové AS FF UJEP obdrželi na prvním zasedání senátu Jednací řád VR FF UJEP k
prostudování. Předseda senátu přítomné seznámil s připomínkami právničky UJEP Mgr.
Veroniky Součkové a prorektorky pro studium RNDr. Aleny Chvátalová Ph.D.
Připomínky:
• právnička Mgr. Součková navrhuje vložit do řádu bod 3.15 : Administrativní agendu
vědecké rady včetně uložení dokumentů zabezpečuje referentka pro vědu a zahraniční
vztahy.
V tomto případě se jedná o Mgr. Evu Krovovou..
Usnesení:
Členové AS FF UJEP vedli diskusi a výše uvedené připomínky budou zapracovány do
jednacího řádu VR FF UJEP. V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. b, zákona členové
senátu jednomyslně schválili Jednací řád VR FF UJEP.

bod 2.5.
Členové AS FF UJEP obdrželi na prvním zasedání senátu Statut FF UJEP k prostudování.
Předseda senátu přítomné seznámil s připomínkami právničky UJEP Mgr. Veroniky
Součkové a prorektorky pro studium RNDr. Aleny Chvátalová, Ph.D.
Připomínky:
• právnička Mgr. V. Součková navrhuje tyto změny:
- čl. 1 bod 1. vypustit poslední část věty „ a vnitřními normami UJEP a FF“
- č. 11 bod 3. pozměnit formulaci věty. Bod 3. by měl znít takto: „ Výsledků
hodnocení je využito zejména při přípravě a aktualizaci dlouhodobých záměrů
FF.“
- vypustit ve čl. 19 bod. 3
•

•
•
•

•

prorektorka pro studium. RNDr. A. Chvátalová, Ph. D. navrhuje tyto změny:
- část II. čl. 5 bod 2 vypustit legislativní značku
- část IV čl. 18 bod 1 doplnit o větu: „ Organizační řád projednává AS FF UJEP
a poté je vydán formou příkazu děkana.“
p. Červenka vznesl dotaz, zda by do organizační struktury neměl být zahrnut Ústav
slovansko-germánských studiií (ÚSGS). Ústav bude součástí fakulty až od října 2007.
Mgr. R. Cornejo, Ph. D. navrhuje do čl. 32 slavnostní slib studenta/ky uvést slovo
stávaje(jíc) se členem (členkou)
Mgr. M. Nitsche, Ph. D. vznesl dotaz, zda anglický název fakulty je správný. Paní
děkanka Dr. Hrubá informovala přítomné o chystané směrnici, která bude upravovat
užívání anglických názvů a ujistila všechny, že uvedený anglický název je po
konzultaci s p. Tahalem je v pořádku.
Doc. Kryl vyslovil pochybnosti o vypuštění čl. 19 bod 3, byl však ujištěn, že bod 3.
upravuje zákoník práce a tudíž není nutné jej uvádět.

Usnesení:
Členové AS FF UJEP vedli diskusi a přípomínky Mgr. Součkové, RNDr. Chvátalové a
Mgr. Cornejo, Ph. D. budou zapracovány do statutu FF UJEP. V souladu s ustanovením § 27
odst. 1 písm. b, zákona členové senátu jednomyslně schválili Statut VR FF UJEP.

bod 2.6.
Členové AS FF UJEP obdrželi na prvním zasedání senátu Výroční zprávu FF UJEP za r.
2006 k prostudování. Všechny přítomné s výše uvedeným dokumentem blíže seznámila
pověřená děkanka PhDr. M. Hrubá.
Připomínky:
• Mgr. Nitsche, Ph. D. vznesl několik technických připomínek, dále navrhnul
zapracovat do výroční zprávy do ediční činnosti vydávání časopisu ERGO katedrou
politologie a filozofie (2x ročně)
Usnesení:
Členové AS FF UJEP vedli diskusi a připomínka Mgr. Nitscheho, Ph. D. bude
zapracována do výroční zprávy FF UJEP. V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d,
zákona členové senátu jednomyslně schválili Výroční zprávu FF UJEP za rok 2006.

bod 2.7.
Členové AS FF UJEP vzali na vědomí úplné znění předloženého Organizačního řádu FF
UJEP. Bylo vzneseno několik připomínek a to
• čl. 3 opravit název studovna a mediotéka KGER na mediotéka a knihovna KGER
• čl. 5 doplnit FF UJEP
Tyto připomínky budou zapracovány do Organizačního řádu FF.

bod. 3.
Členové AS FF UJEP doplnili údaje v harmonogramu zasedání:
-

16. 5. 2007 veřejné zasedání
Na programu bude: představení kandidátů na děkana FF UJEP

-

13. 6. 2007, 13.00 hod.
Na programu bude: volba děkana

Bližší údaje členové akademického senátu dostanou včas mailem. Zájemci o veřejné zasedání
AS FF UJEP se veškeré informace dozví na webových stránkách Filozofické fakulty.

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

Ověřil: Jakub Pátek

