Zápis č. 7 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 22. 6. 2010

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.,
Mgr. Vilém Zábranský
Mgr. Eva Krovová

•

studentská komora:

Bc. Josef Trnka, Soňa Donátová,
Jan Grisa, Jakub Doležel

OMLUVENI:

Mgr. Martin Veselý, Ph. D.

HOSTÉ:

Mgr. Kateřina Tošková

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Projekt OPVK
3. Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě UJEP akademický rok 2011/2012
4. Schválení dílčí volební komise
6. Různé

bod č. 1
Zasedání AS FF UJEP zahájila místopředsedkyně senátu sl. Donátová, která přivítala členy
senátu a a konstatovala usnášeníschopnost.

bod č. 2
Senátoři také předem obdrželi anotaci k projektu předkládaného do OPVK, oblast podpory 2.4.
Partnerství a sítě. Mgr. Tošková blíže seznámila přítomné s projektem „Communitas pro praxi“.
Cílem projektu je vytvořit síť funkčních partnerství mezi Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně
(FF UJEP) a subjekty veřejného a neziskového sektoru, díky nimž bude možné zvýšit praktickou
relevanci studia na FF (a tím zvýšit konkurenceschopnost absolventů FF na trhu práce) a zároveň
podpořit transfer nejnovějších výzkumných poznatků do praxe.
Usnesení:
Senátoři projednali projekt předložený do OPVK, oblast podpory 2.4. Partnerství a sítě s názvem
Communitas pro praxi s tím, že v měsíci červenci jim bude zaslán konkrétní popis projektu včetně
rozpočtu a současně budou požádáni o schválení projektu formou per rollam.

bod č. 3
Mgr. Koumar předložil senátorům ke schválení Podmínky pro přijetí ke studiu na Filozofické fakultě
UJEP pro akademický rok 2011/2012. Nad předloženým materiálem se vedla diskuse, především nad
prominutím přijímacího řízení na katedře germanistiky. Dr. Cornejo seznámila senátory se
stanoviskem katedry upustit od přijímacího řízení z důvodu klesajícího zájmu o studium a rozdílné
úrovně přijatých studentů. Katedra germanistiky se rozhodla inovovat všechny bakalářské programy
s cílem posílit písemné i jazykové kompetence. Tyto inovace schválila Vědecká rada FF UJEP na
svém dubnovém zasedání v roce 2010.
Usnesení
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. e schvaluje Podmínky pro přijímací
řízení ke studiu na Filozofické fakulty UJEP v akademickém roce 2010/2011.

bod č. 4
Členové senátu obdrželi návrh na složení dílčí volební komise FF UJEP pro volby do AS UJEP,
které se uskuteční na podzim 2010. Návrh komise byl předložen v tomto složení:
Katedra historie
PhDr. Miloslav Krieger, CSc.
Jakub Doležel - student 2. ročníku Dokumentace památek
Katedra germanistiky
Mgr. Jan Kvapil., Ph.D.
Zdeněk Dytrt - student 2. ročníku Historie – Němčina se zaměřením na vzdělávání
Katedra politologie
doc. Ing. Libor Měsíček, CSc.
Petr Bláha – student 3. ročník Filozofie - Historie

Soňa Donátová
místopředsedkyně AS FF UJEP

Zapsala: Bc. Hana Krchovová

