Zápis č. 2/2014 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 19. 3. 2014
Přítomni:
•

Komora Akademických pracovníků:

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.
Mgr. Stanislava Klečáková

•

•

Studentská komora:

Hosté:

Omluveni:

Tereza Peerová
Zdeněk Masojídek
Vít Najman

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
dr. Bergerová
Mgr. Eva Krovová
Dalibor Dvořák

Program:
1. Reakreditace

Členům AS FF UJEP byly v předstihu zaslány akreditační spisy, aby se mohli seznámit
s jejich zněním. Tyto spisy blíže okomentovala dr. Bergerová. Fakulta bude předkládat
žádosti o akreditaci, resp. reakreditaci těchto oborů viz strana 2

Kód studijního
programu
B
6101
B
6107

Název
studijního
programu
Filozofie
Humanitní
studia

Kód
studijního
oboru

6101R004
6107R020
6107R015
6107R016

B
6701
B
7105

Politologie
Historické vědy

6701R008
7105R060
7105R021
7105R021
7105R036

B
7310

Filologie
7310R242

7310R106
N
6107

Humanitní
studia

6107T020
6107T021

N
6701
N
7105

Politologie

6701T023

Historické vědy
7105T048

7105T021
7105T036
7504T063
7504T063
N
7310

Filologie
7504T092
7504T092

N
7503

Učitelství pro
základní školy

7503T140
7503T142

Název studijního oboru

Poznámky

Filozofie (dvouoborové)

reakreditace
P
Společenské vědy (dvouoborové) reakreditace
P
Základy humanitní vzdělanosti – reakreditace
estetika
P
Základy humanitní vzdělanosti – reakreditace
politologie
P
Politologie (dvouoborové)
reakreditace
P
Dokumentace památek
reakreditace
(jednooborové)
P
Historie (dvouoborové)
reakreditace
P
Historie (jednooborové)
reakreditace
P, K
Kulturní historie
akreditace
P
Interkulturní germanistika
reakreditace +
rozšíření akreditace
o komb. formu
P, K
Německý jazyk a literatura
reakreditace
(dvouoborové)
P
Společenské vědy (dvouoborové) reakreditace
P
Učitelství společenských věd pro reakreditace
střední školy (dvouoborové)
P
Politická filozofie
reakreditace
P
reakreditace +
Historie (jednooborové) 
rozšíření akreditace
o komb. formu
P, K
reakreditace
Historie (dvouoborové) 
P
Kulturní historie
akreditace
P
Učitelství historie pro střední
reakreditace
školy (jednooborové)
P
Učitelství historie pro střední
reakreditace
školy (dvouoborové)
P
Učitelství německého jazyka a
reakreditace
literatury pro střední školy
P
(dvouoborové)
Učitelství německého jazyka a
akreditace
literatury pro SŠ (jednooborové)
P, K
Dějepis (dvouoborové)
reakreditace
P
Občanská výchova
reakreditace
(dvouoborové)
P

Celkem bylo připraveno 22 akreditačních spisů, z toho 9 KPF, 9 KHI a 4 KGER. Doc.
Hrubá dále upřesnila informaci týkající se akreditace studijního oboru Kulturní historie,

který nahradí studijní obor Kulturně historická regionalistka. Tento obor byl realizován na
katedře historie již od akademického roku 1991/1992. Byl založen ve snaze reagovat na
potřeby regionu postiženého povrchovou těžbou uhlí a devastací kulturních hodnot.
Cílem bylo vychovávat pracovníky zaměřené na památkovou péči, prezentaci památek a
práci s historickými prameny (hmotnými i písemnými). Od roku 1996 měla katedra
akreditováno i navazující magisterské studium. Za více než dvacet let existence oboru
byl odveden značný kus práce, absolvovalo několik desítek studentů, kteří se většinou
velmi dobře uplatnili. Katedra se v rámci vyhodnocení dvacetiletých zkušeností s realizací
tohoto oboru a také v návaznosti na měnící se situaci (na středních školách i na úrovni
zaměstnavatelů) rozhodla, že studium inovuje a změní jeho název. Název Kulturní
historie považujeme za čitelnější a obvyklý i na jiných pracovištích. Cíle studia a jeho
obsah se zásadně nezmění, důležitým aspektem obsahu studijního plánu zůstává důraz
na region. Změnu názvu a inovaci obsahu vnímáme jako další fázi ve vývoji tohoto oboru,
který je pro zaměření katedry a její vědecko-výzkumnou činnost velmi podstatný.
Dr. Hrubá upozornila senátory, že v případě studijního oboru ZHV – Estetika dojde ke
změně garanta. Stávající garant doc. Moural bude nahrazen jiným kmenovým docentem
z řad katedry politologie a filozofie, jeho jméno zatím není známo.
Dále upozornila na skutečnost, že kontaktní osobou uvedenou v reakreditačních, resp.
akreditačních spisech by měl být vedoucí katedry nikoli garant daného oboru. Dr.
Bergerová tuto skutečnost prodiskutuje s vedoucím KPF a vyzve ho k úpravě listu A, kde
jsou dosud jako kontaktní osoby uvedeni garanti jednotlivých oborů..
Dále byli senátoři seznámeni se studijními obory, u kterých fakulta bude žádat o
akreditaci na dostudování. Dr. Bergerová jim osvětlila důvody, proč fakulta vybrané obory
(viz tabulka níže) již od roku 2015/16 nechce otevírat.

Kód studijního
programu

Přehled studijních oborů FF UJEP, u kterých bude v dubnu 2014 podána žádost o
prodloužení akreditace na dostudování (budou naposledy otevírány v r. 2014)

Název
studijního
programu

B
6107

Humanitní
studia

B
7105

Historické
vědy

Kód
studijního
oboru

Název studijního
oboru

Typ a forma studia
B

7507R030

7105R056

7105R056
7105R034
B
7310

Standardní doba studia
v akademických rocích

Filologie

7310R106
7310R249

Společenské vědy se
zaměřením na
vzdělávání
(dvouoborové)
Historie se zaměřením
na vzdělávání
(dvouoborové)
Historie se zaměřením
na vzdělávání
(jednooborové)
Kulturně historická
regionalistika
Německý jazyk a
literatura (jednooborové)
Německý jazyk a
literatura se zaměřením
na vzdělávání

M, N

P

FS

3

P

3

P

3

P

3

P

3

P

3

P

7507R080
N
7105
N
7503

Historické
vědy
Učitelství pro
základní školy

7105T034

7503T148

7503T018

Německý jazyk pro
školskou praxi
Kulturně historická
regionalistika
Německý jazyk a
literatura pro 2. stupeň
základních škol
(dvouoborové)
Učitelství cizích jazyků
pro základní školy –
německý jazyk
(jednooborové)

3

K
2

P

2

P

2

PK

Předseda AS FF UJEP poděkoval všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravách
akreditačních spisů.
Usnesení
AS UJEP v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona vyjádřil souhlas se zněním
akreditačních spisů všech kateder FF UJEP a bere na vědomí změnu garanta studijního
oboru ZHV – Estetika.
( schvaluje 7, neschvaluje 0, zdržuje se hlasování 0)

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

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

