Zápis z řádného zasedání AS FHS UK konaného 2. 6. 2011

Prezenční listina:
přítomni: K. Bujárková, L. Císařovská, S. Muhič Dizdarevič, J. Homolka, J. Horský,
O. Hudeček, A. Kochari, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Tomášek
omluveni: A. Novák
hosté: L. Benyovszky, J. Kružík

Jednání bylo zahájeno v 16.00

Jednání zahájil předseda senátu Aleš Svoboda a navrhnul následující program zasedání:
1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 5. května 2011
2. Změny v Pravidlech pro organizaci studia UK FHS (Josef Kružík)
3. Komentář k nové podobě Pracovního návrhu věcného záměru (Jan Horský)
4. Iniciativa k novele Volebního a jednacího předpisu UK FHS (Aleš Svoboda, Ondřej
Hudeček)
5. Různé

Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Schválení návrhu zápisu jednání AS UK FHS ze dne 5. 5. 2011

Vojtěch Tomášek seznámil přítomné se změnami, které učinil v první verzi návrhu zápisu
z minulého zasedání. Při jednání byly navrženy některé úpravy, na jejichž základě V. Tomášek
zápis mírně přeformuloval.

AS FHS schvaluje zápis jednání ze dne 5. 5. 2011 ve znění navržených úprav.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Schváleno
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2. Změny v Pravidlech pro organizaci studia UK FHS (Josef Kružík)

Proděkan Kružík seznámil přítomné se zamýšlenými změnami pravidel pro organizaci studia,
které se týkají změny termínů státních zkoušek a jedné technické úpravy. Senát odsouhlasil
změny ve znění, v jakém je proděkan Kružík předložil.

AS FHS UK souhlasí s navrhovanými změnami Pravidel pro organizaci studia UK FHS, kdy
se v Části I. Čl. 11, bod 4 mění znění takto:“Počet kreditů nutných pro konání jiné než
poslední části státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Humanitní studia,
studijním oboru Studia občanského sektoru, je 27 kreditů pro konání první části závěrečné
zkoušky a 22 kreditů pro konání druhé části státní závěrečné zkoušky.“
V části II. čl. 15a, se vypouští bod 1:“Harmonogram akademického roku stanovuje pět období
pro konání posledních částí státních závěrečných bakalářských/magisterských zkoušek a
současně pět termínu pro odevzdání bakalářské/magisterské práce. Student se ke konání
poslední části státní závěrečné zkoušky přihlašuje písemně nejpozději v termínu pro odevzdání
bakalářské/magisterské práce.“

Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno

3. Komentář k nové podobě Pracovního návrhu věcného záměru VŠ zákona (Jan Horský)

Jan Horský seznámil přítomné s novou verzí Pracovního návrhu VŠ zákona ze května 2011 a
upozornil na nové změny ve vztahu ke starší verzi daného návrhu, jejíž první polovinu
akademický senát FHS UK připomínkoval. Dále pak ještě seznámil přítomné i se stanoviskem
Akreditační komise MŠMT k danému návrhu zákona.
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4. Iniciativa k novele Volebního a jednacího předpisu UK FHS (Aleš Svoboda, Ondřej
Hudeček)

Aleš Svoboda navrhnul pokračování diskuze z minulého jednání ve věci případné novelizace
některých bodů volebního řádu při volbě kandidáta na jmenování děkanem FHS UK. AS se
shodl na tom, že některé otázky (např. otázka veřejné prezentace kandidátů) by měly být
předmětem další diskuze.
Ondřej Hudeček poté seznámil přítomné s informacemi k záměru úpravy Volebního a
jednacího řádu AS FHS UK případně Statutu FHS UK o ustanovení, které by zajišťovalo
pokračování mandátu senátora či senátorky z řad studujících v případě, že tito ukončí úspěšně
bakalářský nebo magisterský program a hlásí se na naší fakultě do navazujícího programu.
Z následné diskuze vzešly ještě některé náměty, na jejichž základě O. Hudeček ještě doplní
informace a podklady na příštím řádném zasedání senátu.

5. Různé

Proděkan Kružík seznámil přítomné s nejbližší agendou studijních záležitostí, které by se rád
v nejbližší době věnoval. Jedná se zejména o otázku změn stipendijního řádu, dále o
problematiku fakultních studentských evaluací a nakonec o případné změny ve Studijním
informačním systému. Akademický senát vyjádřil panu proděkanovi podporu a pověřil ho
předložením konkrétních výstupů, které projedná na příštích zasedáních. V reakci na
vznesený dotaz ujistil proděkan Kružík kolegu A. Kochari, že stipendia za letní semestr ze
budou v říjnu vyplácet podle stávajících pravidel.
Nakonec vystoupil děkan Benyovszky, který předložil přítomným novou verzi dlouhodobého
záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a požádal akademický senát, zdali by
mohl předložený dokument projednat na svém nejbližším zasedání.

Příští zasedání bylo předběžně stanoveno na 16. 6. 2011 od 16.00.

Přehled schválených usnesení:
146. AS FHS UK souhlasí s navrhovanými změnami Pravidel pro organizaci studia UK FHS,
kdy se v Části I. Čl. 11, bod 4 mění znění takto:“Počet kreditů nutných pro konání jiné než
poslední části státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu Humanitní
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studia, studijním oboru Studia občanského sektoru, je 27 kreditů pro konání první části
závěrečné zkoušky a 22 kreditů pro konání druhé části státní závěrečné zkoušky.“
V části II. čl. 15a, se vypouští bod 1:“Harmonogram akademického roku stanovuje pět období
pro konání posledních částí státních závěrečných bakalářských/magisterských zkoušek a
současně pět termínu pro odevzdání bakalářské/magisterské práce. Student se ke konání
poslední části státní závěrečné zkoušky přihlašuje písemně nejpozději v termínu pro
odevzdání bakalářské/magisterské práce.“

Zapsal
Vojtěch Tomášek

