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Zápis č. 3 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 16. 5. 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, Mgr. Koumar a ostatní

PROGRAM:
1. Schválení zápisu č. 2 ze zasedání AS FF UJEP
2. Projednání dokumentů:
2.1. statut
2.2. podmínky pro přijetí ke studiu v rámci 2. kolo přijímacího řízení ke studiu na FF
UJEP pro ak. rok 2007/08
3. Příprava veřejné části zasedání
4. Prezentace kandidátky na děkana
5. Diskuse

bod č. 1
Byla provedena kontrola zápisu ze dne 25. 4. 2007. K zápisu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
bod č. 2
Na zasedání AS FF UJEP Mgr. Kourmar opět předložil výše uvedené dokumenty. Paní
děkanka PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D. požádala přítomné o jejich prostudování a o usnesení
formou „Per Rollam“.

bod č. 2.1.
Mgr. Koumar seznámil přítomné se změnami ve Statutu FF UJEP, tak jak je navrhla
prorektorka pro studium RNDr. A. Chvátalová, Ph. D. Členové senátu se však rozhodli
nevyškrtnout bod 2, jak bylo navrženo prorektorkou pro studium, ale jednomyslně se shodli
na jeho doplnění:
• část II., čl. 3, bod 2.
Podmínky studia v bakalářských a magisterských studijních programech jsou na fakultě
upraveny Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských a studijních programech
UJEP, studium v doktorských studijních programech pak upravuje Studijní a zkušební řád v
doktorském studijním programu UJEP.
Dále se členové senátu shodli na doplnění bodu 3, a to v tomto znění:
•

část II., čl. 3, bod 3. Rigorózní řízení na fakultě se řídí Rigorózním řádem UJEP.

bod č. 2.2.
Mgr. Koumar informoval přítomné členy senátu o změnách v dokumentu „Podmínky pro
přijetí ke studiu v rámci 2. kola přijímacího řízení ke studiu na FF UJEP pro ak. rok
2007/08, požádal přítomné o vznesení připomínek a následné schválení.
bod č. 3
Předseda senátu Mgr. Jakub Pátek seznámil všechny přítomné s navrženými kandidáty na
fuknci děkana FF UJEP.
bod č. 4
Jelikož předseda senátu seznámil přítomné s tím, že jediným navrženým kandidátem na
funkci děkana FF UJEP je pověřená děkanka FF UJEP Ph.Dr. Michaela Hrubá, Ph.D. a předal
jí slovo.
Ph.Dr. Michaela Hrubá, Ph. D. informovala členy senátu i hosty o svém dosavadním
působení na FF UJEP (dřívě UHS UJEP) a představila svou vizi rozvoje Filozofické fakulty.
bod č. 5
Poté proběhla diskuse.
Další zasedání AS FF UJEP proběhne 13. 6. 2007 ve 13 hod v místnosti č. 321 hlavni budovy.

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

Ověřil: Jakub Pátek

