Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 3.4.2013
Přítomni:
• Komora Akademických pracovníků:

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

• Studentská komora:

Tereza Dvořáková
Zdeněk Masojídek
Dalibor Dvořák

Omluveni:
Vít Najman

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Rozloučení se členy minulého AS FF UJEP
Volba předsedy a místopředsedy AS FF UJEP
Jmenování nového člena vědecké rady
Projednání společného uskutečňování navazujícího magisterského studijního
programu se studijním oborem Německá filologie v česko-německém kontextu /
Interkulturní germanistika ukončeném dvojitým diplomem (double-degree)
6. Podmínky 2. kola přijímacího řízení
7. Studijní řád doktorského studia
8. Projekt VaVpI
bod 1.
Předseda senátu přivítal přítomné členky a členy AS UJEP, kteří vzešli z voleb
konaných 20. března 2013.
bod 2.

Předseda senátu poděkoval za vykonanou práci a rozloučil se s členy AS FF
UJEP, jehož mandát skončil 24. března a popřál jim mnoho úspěchů v dalším
životě.
bod 3.
Senát přistoupil k volbě nového předsedy AS FF UJEP pro další volební období.
Nejprve byli vybráni skrutátoři, kterými se stali Mgr. Eva Krovová a Mgr. Jakub
Pátek. Mgr. Jakub Pátek poté navrhl jako kandidáta na předsedu doc. Mgr.
Martina Veselého, Ph.D. Protože žádný další kandidát nebyl navržen, přistoupilo
se k volbě. V ní byl osmi hlasy z osmi přítomných zvolen novým předsedou AS FF
UJEP navržený kandidát.
Poté došlo k volbě místopředsedy AS FF UJEP, kterým dle Volebního a
jednacího řádu AS FF UJEP musel být kandidát ze studentské komory AS. Mgr.
Stanislava Klečáková navrhla Terezu Dvořákovou, Mgr, Jan Charvát, Ph.D.
Dalibora Dvořáka. V následném hlasování obdržela Tereza Dvořáková čtyři hlasy,
Dalibor Dvořák tři hlasy, jeden lístek byl neplatný. Protože ani jeden kandidát
neobdržel většinu hlasů všech členů senátu, jak je uvedeno ve Volebním a
jednacím řádu AS FF UJEP, čl. 4, odst. 11, usnesl se senát na opakování volby
na příštím zasedání AS FF UJEP.

bod 4.
Senát projednal návrh na jmenování nového člena Vědecké rady FF UJEP,
kterým byl navržen Doc. James Hill, MA (oxon), DES, Ph.D. Členové senátu se
po projednání předložených materiálů, včetně životopisu a publikační činnosti,
rozhodli vyslovit s návrhem souhlas.
(schvaluje- 8 neschvaluje- 0 zdržuje se hlasování- 0)
bod 5.
Nový senát se opětovně navrátil k již projednanému společnému uskutečňování
navazujícího magisterského studijního programu se studijním oborem Německá
filologie v česko-německém kontextu / Interkulturní germanistika ukončeném
dvojitým diplomem (double-degree) (viz zápis č. 1/2013), aby dořešil ještě otázky
financování výjezdů studentů katedry germanistiky do Bayreuthu. Jejich počet je
dle smlouvy stanoven na maximálně tři studenty ročně a dle dosavadních jednání
se bude postupovat následovně: Pokud nebudou moci být studenti financováni
z programu Erasmus, bude pro jednoho studenta alokována částka v maximální
výši 80.000,- Kč z prostředků stipendijního fondu UJEP, další dva pak budou

podpořeni z prostředků Rozvojového programu mobilit UJEP. Senátoři opětovně
předložený studijní program jednomyslně podpořili.
(schvaluje- 8 neschvaluje- 0 zdržuje se hlasování- 0)

bod 6.
Proděkanka pro studium FF UJEP Mgr. Hana Bergerová, Dr. seznámila senátory
s tím, že bude nutné odsouhlasit podmínky 2. kola přijímacího řízení na
akademický rok 2013/14 formou per rollam a to z toho důvodu, že obory pro
druhé kolo budou známy po zpracování došlých přihlášek ke studiu. Senátoři vzali
tyto informaci na vědomí.

bod 7.
Senátoři se shodli na tom, že potřebují více času na prostudování Studijního řádu
doktorského studia, který byl předložen krátce před prvním zasedáním AS FF, a
schválí jej po dohodě formou per rollam.

bod 8.
Proděkanka pro rozvoj a informatizaci doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
seznámila senátory obsáhle a zevrubně s průběhem projektu VaVpI, v jehož
rámci probíhá rekonstrukce tzv. pavilonů F1 a F2 v objektu univerzitního
kampusu. Přestože současný stav řešení projektu se dá označit za uspokojivý jak
z hlediska čerpání financí, tak průběhu výběrových řízení a postupu stavebních
prací, doc. Hrubá upozornila na možné riziko prodloužení doby rekonstrukce a to
z důvodu předem neznámých okolností stavebního stavu objektu F2, které nebyly
zřejmé z původní stavební dokumentace. Doc. Hrubá pak senátorům přislíbila, že
je bude i nadále informovat o dalším vývoji pro naši fakultu tak klíčového projektu.

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

