Zápis č. 2 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 22. 2. 2012

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Veselý, Ph. D.
Mgr. Eva Krovová
Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Mgr. Vilém Zábranský

•

studentská komora:

Soňa Donátová
Jakub Doležel
Jan Grisa

OMLUVENI:
doc. PhDr. Renata Cornejo, Ph.D.
Bc. Josef Trnka

HOSTÉ:

Mgr. Hana Bergerová, Dr.
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Bc. Antonín Kadlec

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Podmínky přijímacího řízení na FF UJEP na ak. rok 2012/13
3. Dílčí volební komise FF UJEP
4. Různé

bod 1.
Předseda senátu přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.
bod 2.
Senát projednal otázku doplňujících voleb do akademické komory AS UJEP. Z této komory AS UJEP
odstoupila Dr. Bergerová, která přijala funkci proděkanky pro studium FF UJEP. Senát po diskusi
dospěl k závěru, že budou osloveni vedoucí kateder, aby nominovali své kandidáty do dílčí volební
komise FF UJEP, která bude schválena per rollam ke dni 27. 2. 2012. V této komisi bude zastupovat
AS FF UJEP Jan Grisa.

bod 3.

Mgr. Hana Bergerová, Dr., proděkanka pro studium seznámila senátory s návrhy změn v Podmínkách
přijímacího řízení na FF UJEP na ak. rok 2012/13. V souvislosti s akreditací navazujícího
magisterského studijního oboru Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu
požádala Dr. Bergerová o zapracování této skutečnosti na str. 3, 7, 13 a 14. Další změna spočívá
v dodatku k bodu VI. 14– „Studijní obory Německý jazyk a literatura pro 2. st. ZŠ (dvouoborové),
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (v prezenční formě) a Učitelství německého jazyka a
literatury pro SŚ (dvouoborové) budou pro akademický rok 2012-2013 otevřeny pouze tehdy, zapíše-li
se v příslušném studijním oboru minimálně 5 studentů. V opačném případě bude zapsaným
uchazečům nabídnut studijní obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu nebo
Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk v kombinované formě.“
Usnesení
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e, zákona schvaluje přijímací řízení
ke studiu na Filozofické fakultě UJEP pro akademický rok 2012/2013.
(7 schvaluje - 0 neschvaluje – 0 zdržuje se hlasování)

Různé
1. Senátoři AS FF UJEP se opět vrátili k otázce rizik věcného záměru vysokých škol. Na týden od 27.
2. do 2. 3. je plánován tzv. týden neklidu, při němž by měli akademičtí pracovníci i studenti dát najevo
svůj nesouhlas s věcnými záměry zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Forma
nesouhlasu bude realizována formou diskusí, besed, promítání filmů, happeningu v průběhu celého
příštího týdne. Protesty budou podpořeny různými plakáty, rozhovory v rozhlase, osloven bude i tisk.
Předseda AS FF UJEP se obrátil na předsedy akademických senátů součástí UJEP, aby se také
připojili k této výzvě. Prohlášení AS FF UJEP bude včetně programu uveřejněno na webových
stránkách fakulty.

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

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

