Zasedání SKAS MFF UK ze dne 27. 2. 2019
Zapsal: Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: P. Schimdtová, Z. Procházková, P. Obdržálek, P. Korcsok, J. Hrabovský
Omluveni: J. Novotná, V. Zouhar, P. Houška
Zasedání bylo zahájeno v 17:10, zasedání řídila P. Schimdtová.

Program zasedání
0. Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání
1. Elektronické volby do SKAS
2. Různé

0

Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého
zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.
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Elektronické volby do SKAS

J. Novotná i P. Korcsok kontaktovali PřF UK ohledně systému pro elektronické volby. Aktuálně čekáme na
odpověď, P. Korcsok zatlačí na urychlení procesu, aby pro květnový termín voleb byl systém k dispozici.
Testování proběhne v dubnu. J. Hrabovský podotkl, že jiný systém používá i 2. LF UK, ale tento systém
nesplňuje očekávané bezpečnostní požadavky.
V případě, že by k nasazení systému nedošlo, využijeme klasickou metodu.
Volebními místnostmi budou nejspíše laboratoře z důvodu strategického rozmístění v budovách.
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Různé
• P. Schmidtová upozorňuje, že studenti prvních ročníků stále neví, do kdy měli získat potřebný
počet kreditů. Zároveň je třeba apelovat na zkoušející, aby datum zkoušky souhlasilo s datem
zápisu výsledku do SIS. Zároveň by bylo vhodné před začátkem zkouškového udělat besedy pro
studenty na jednotlivých sekcích.
• J. Svoboda poslal podnět týkající se práv zaměstnanců v SIS ohledně zobrazení výsledků zkoušek
všech studentů. Po diskusi SKAS konstatovala, že možnost akademických pracovníků kontrolovat
splněné předměty by měla být zachována, ale práva dalších pracovníků je třeba prověřit.
• J. Hrabovský upozorňuje, že po výstavbě pavilonu M+I se bude stěhovat knihovna v Troji do
nového objektu. Bylo by vhodné vyčlenit její dosavadní prostory pro potřeby studentů. Do té doby
by bylo vhodné alespoň u stolů nad vrátnicí zavést elektřinu.

Zasedání bylo ukončeno v 17:59.
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