Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 13. 6. 2013
Přítomni:
• Komora Akademických pracovníků:

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.
Mgr. Eva Krovová
Mgr. Jakub Pátek

• Studentská komora:

Tereza Dvořáková
Dalibor Dvořák

Omluveni:
Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
Mgr. Stanislava Klečáková
Zdeněk Masojídek
Vít Najman
HOSTÉ:
Mgr. Hana Bergerová, Dr.
Ing. Terezie Tahalová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Cíl 3
Neuznatelné výdaje projektu ESF doc. Kaiserové
Podmínky přijímacího řízení FF UJEP na ak. rok 2014/15
Statut
Různé

bod 1.
Předseda senátu přivítal přítomné, poděkoval jim za připomínky k zápisu č.
4/2013 a za schválení Výroční zprávy o činnosti FF UJEP za rok 2012 dne 28. 5.

2013 a Podmínek pro 2. kolo přijímacího řízení doktorského studia na FF UJEP
pro ak. rok 2012/13 dne 30. 4. 2013, oba materiály formou per rollam.
bod 2.
Tajemnice fakulty společně s proděkankou pro studium představily senátorům
návrh projektu katedry germanistiky v rámci programu Cíl 3. Projekt s názvem
„Jazyk jako klíč ke spolupráci – Status a prestiž sousedních jazyků v českoněmeckém příhraničí“ si klade za cíl vytvořit základní empirickou studii, která
reálně vyzdvihne postoje obyvatel regionu k danému sousednímu jazyku jako
potenciálnímu komunikačnímu prostředku při přeshraniční spolupráci. Tajemnice
fakulty zdůraznila, že pro FF vstupem do tohoto projektu nevznikají žádné
finanční závazky.
( schvaluje- 5 neschvaluje- 0 zdržuje se hlasování- 0)
bod 3.
Ing. Terezie Tahalová seznámila senátory s problematikou, která vyvstala
v souvislosti s řešením projektu OPVK Projekt Patriotismus – nacionalismus –
národovectví v českých zemích /vzdělávací film/, řešitelka doc. Kristina
Kaiserová. V rámci 5. monitorovací zprávy řídící orgán MŠMT neuznal
vykazované výdaje v celkové výši 157 845,- Kč v přímých nákladech projektu,
které je nutné vrátit na projektový účet. Podrobný rozpis – viz příloha. Senátoři
vzali tuto informaci na vědomí.

bod 4.
Senátoři obdrželi v předstihu Podmínky přijímacího řízení FF UJEP na
akademický rok 2014/15. Při podrobné diskusi ohledně předloženého materiálu
se shodli na tom, že směrná čísla přijímaných uchazečů o studium jsou zvláště u
některých oborů značně vysoká. V důsledku toho je pak zúžena možnost výběru
studentů u přijímacích zkoušek, kdy jsou v případě nižšího počtu uchazečů
automaticky přijati všichni, kdo splní podmínky přijímacího řízení byť s
minimálním počtem bodů. Dle názoru senátorů by mohlo být efektivnější snížení
počtu přijímaných uchazečů např. na 25 s tím, že kruhy by mohly být doplněny o
další přijaté uchazeče na základě rozhodnutí děkana FF. Tímto opatřením by bylo
možné držet vyšší úroveň studentů v klíčových oborech a zároveň by při vyšším
počtu kvalitních uchazečů byla ponechána i možnost je přijmout. Senátoři
požádali proděkanku pro studium, aby směrná čísla přijímaných studentů pro
akademický rok 2014/15 v tomto smyslu ještě jednou probrala s vedoucími
kateder.
( schvaluje- 0 neschvaluje- 5 zdržuje se hlasování- 0)

bod 5.
Vzhledem k tomu, že AS FF UJEP na svém zasedání dne 15. května 2013
schválil Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech
FF UJEP, je nutné tuto skutečnost zapracovat také do Statutu FF UJEP. Senátoři
obdrželi upravené znění Statutu FF UJEP, které bylo zkonzultováno
s prorektorkou pro studium UJEP.
( schvaluje- 5 neschvaluje- 0 zdržuje se hlasování- 0)
bod 6.
Předseda AS požádal senátory, aby vyplnili dotazníky ohledně rekonstrukce a
podoby Kampusu UJEP

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

