Zápis č. 3 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 29. 4. 2009

PŘÍTOMNI:
• komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Nitsche, Ph.D., Mgr.Jakub Pátek,
Mgr. Martin Veselý, Ph. D., Mgr. Renata
Cornejo, Ph.D.,
• studentská komora:
Josef Trnka, Jan Tříska, Bc. Martin Zubík
• hosté
Ing. Terezie Tahadlová, Mgr. Jiří Koumar ,
RNDr. Josef Moural, Ph.D., Michal Trněný
OMLUVENI:

prof. Doc. PhDr.Miroslav Kryl, CSc.,
Mgr. Michal Červenka

PROGRAM:
1. Prohlídka budov F1 a F2 v areálu Kampus
2. Podmínky pro přijetí 2. kolo přijímacích zkoušek ke studiu na FF UJEP pro ak. rok 2009/2010
3. Úpravy ve studijním plánu SO Základy humanitní vzdělanosti – estetika
4. Výroční zpráva o činnosti FF UJEP za rok 2008
5. Různé

bod č. 1
Členové AS FF UJEP a pozvaní hosté zahájili zasedání senátu FF UJEP v areálu Kampus,
prohlídkou budov F1 a F2, kam by se v budoucnu mohlo přesunout sídlo FF UJEP vč. kateder, center
a ostatních odděleních. Senátoři vyjádřili podporu aktivitě vedení fakulty vedoucí k získání obou
objektů a jejich rekonstrukci pro potřeby FF.
bod č. 2
Mgr. Koumar, proděkan pro studium požádal senátory o schválení podmínek přijetí pro 2. kolo
přijímacích zkoušek ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2008/2009. Mgr. Koumar
předal přítomným seznam oborů, které by chtěl vyhlásit ve 2. kole přijímacího řízení na FF UJEP.
Senátoři vedli diskusi, k předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e, zákona členové senátu schválili podmínky přijetí pro 2.
kolo přijímacích zkoušek ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2009/2010.
(7-0-0)

bod č. 3
Mgr. Koumar představil členům AS FF UJEP plánované inovace studijního oboru Základy
humanitní vzdělanosti – estetika, který má na FF (dříve na PF) delší tradici. Upozornil členy AS FF, že
změny jsou navrhovány v takovém rozsahu, že se na ně vztahují podmínky Akreditační komise „pro
úpravy bez nutnosti projednání před Akreditační komisí“. Dále sdělil, že tento materiál byl předkládán
Vědecké radě FF UJEP dne 21. 4. 2009, která tyto úpravy s drobnými připomínkami schválila.

Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm.a zákona členové senátu vzali překládaný materiál na
vědomí.
bod. č. 4
Dále byl senátorům předložena k diskusi a schválení Výroční zpráva o činnosti FF UJEP za rok 2008.
VZ vznikala na základě osnovy univerzitní VZ, vypracování příslušných částí bylo svěřeno
proděkanům pro jednotlivé oblasti. Senátoři diskutovali nad předloženým materiálem, upozornili na
drobné formální chyby, které byly opraveny.
Usnesení:
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d členové senátu schválili po zapracování připomínek
Výroční zprávu o činnosti FF UJEP za rok 2008.
(7-0-0)
Různé
- Dr. Moural informoval senátory FF UJEP o průběhu jednání AS UJEP, okomentoval především bod
jednání týkající se schválování rozpočtu UJEP.
- Předseda senátu Mgr. Pátek poděkoval studentům za organizaci Studentského plesu FF UJEP
- Místopředseda senátu Bc. Zubík upozornil na svůj končící mandát a nutnost vyhlásit doplňující volby
do senátu.

Mgr. Jakub Pátek
předseda senátu FF UJEP

