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Přítomni: Foniok, Jelínek, Jirásková, Karas, Nedbal, Olmer
Nepřítomni: Chovanec (oml.), Tichý
Hosté: D. Stanovský, P. Škovroň
Program:
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání, přivítání nových členů a hostů
2. Informace z předsednictva
3. Finanční záležitosti a volba pokladníka
4. Hodnocení vedlejšího oboru
5. Návštěva ŠČAS FMFI UK v Bratislavě
6. Evropský summit studentských senátorů
7. Nový Volební a jednací řád AS MFF
8. Různé
Zasedání začalo v 18.45.
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Předseda SKAS P. Olmer přivítal nové členy Helenu Jiráskovou, Karla Jelínka a Dalibora Nedbala a přítomné hosty. Noví členové SKAS se stručně představili.
Usnesení: Studentská komora schvaluje program 52. zasedání navržený předsedou
P. Olmerem.
Hlasování: 6–0–0
Usnesení: Studentská komora schvaluje zápis z 51. zasedání.
Hlasování: 6–0–0
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Předsednictvo AS se zabývalo rozpočtem MFF na rok 2002, opět definicí pojmu
„akademický pracovníkÿ a návrhem nového Volebního a jednacího řádu AS MFF.
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Pokladník J. Foniok informoval o výsledku hospodaření SKAS v roce 2001 (skončilo
mírným ziskem). V současnosti se řeší nesrovnalosti ohledně platby za pobyt členů
SKAS na Mariánské, bude nám zřejmě vrácena jistá částka.
Poté se kol. Foniok vzdal funkce pokladníka SKAS.
Předseda SKAS kol. Olmer navrhl na funkci pokladníka Ivana Karase.
Usnesení: SKAS zvolila Ivana Karase do funkce pokladníka.
Hlasování: 5–0–1
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Všichni přítomní diskutovali o dokumentu „Hodnocení zavedení vedlejšího oboruÿ,
který vypracovali Petr Olmer a David Stanovský, a s jeho obsahem se převážně ztotožňují.
Kol. Karas a Škovroň informovali o jednání studijní komise senátu a komentovali
zápis z tohoto jednání. Chybí v něm vyslovený názor, že vedlejší obor představuje
anomálii, která není dobrá.
Kol. Olmer popsal svá jednání s učiteli předmětů vedlejšího oboru fyzika, doc. Obdržálkem a ing. Jirovským. Dále bylo konstatováno, že případné zrušení povinnosti
získat body za předměty vedlejšího oboru nepředstavuje zpětnou změnu, byl diskutován obsah fyzikálních přednášek vedlejšího oboru, připomínky ve studentské anketě ad.
Usnesení:
1. Studentská komora považuje materiál „Hodnocení zavedení vedlejšího oboruÿ
zpracovaný Petrem Olmerem a Davidem Stanovským za své stanovisko k vedlejšímu
oboru.
2. Studentská komora vyzývá vedení fakulty, aby vypracovalo a předložilo ke schválení návrh takové změny studijních plánů studijních programů informatika a matematika, která by vyňala požadavek získat 10 bodů za předměty vedlejšího oboru ze
souboru požadavků pro přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce.
3. Studentská komora navrhuje Akademickému senátu MFF, aby přijal usnesení ve
smyslu bodu 2.
4. Studentská komora považuje za užitečné zachování nabídky přednášek vedlejších
oborů jako volitelných.
Hlasování: 6–0–0
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Termín návštěvy studentských senátorů na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislavě byl stanoven na 8.–11. dubna 2002. Setkání se
za SKAS zúčastní kol. Foniok, Karas a Olmer.
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Hledání studentských senátorů v zahraničí se nedaří. Úspěšní jsme byli u zemí východní Evropy, v západoevropských státech nebývají matematicko-fyzikální fakulty
nebo nemají v senátu žádné studenty. Hledání bude pokračovat prostřednictvím proděkanů a učitelů, kteří vyjíždějí do zahraničí. Další postup bude dohodnut za týden.

 ' ; .T ;(0325e7476 > 2FN4%>(+6Q?/(N) cc
Kol. Foniok a Olmer společně s několika členy ZKAS vypracovali návrh nového Volebního a jednacího řádu AS MFF, který bude schvalován na dubnovém zasedání AS.
K návrhu nezazněly žádné připomínky.
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Kol. Karas upozornil, že mu nebylo v lednu vyplaceno prospěchové stipendium. Kol.
Foniok přislíbil, že situaci prošetří.
Kol. Jirásková se zajímala o možnost zřídit v budovách klubovny, kde bude možno
pohodlně odpočívat při šálku čaje. Kol. Olmer ji odkázal na tajemníka fakulty.
Kol. Jirásková navrhla možnost získání studijních bodů za praxe v podnikatelské
sféře. Kol. Foniok si nemyslí, že je dobré studenty, kteří pracují a nevěnují se plně
studiu, podporovat udělováním bodů. Kol. Olmer vyjádřil pesimismus, pokud jde
o možnost změny studijních plánů, které jsou nové a jedná o nich Akreditační komise
MŠMT.
Kol. Jirásková dále navrhla podpořit možnosti výjezdu studentů do zahraničí. Měli
bychom podporovat uzavírání smluv o výměně studentů mezi MFF a zahraničními
školami. Kol. Jelínek, Karas a Nedbal tvrdili, že na fyzikální sekci pracovití studenti
vyjíždějí za peníze z grantů.
Dne 4. dubna se koná ples Filozofické fakulty, na který nás její studenti srdečně
zvou. Podle jejich informací se Filozofická fakulta vyznačuje mimo jiné přebytkem
děvčat.
Vzhledem k rezignaci kol. Kuckové neexistuje nástěnkář pro Karlín. Kol. Foniok
navrhl P. Chovance, kol. Jirásková sama sebe; kol. Foniok poté svůj návrh stáhl.
Usnesení: Studentská komora jmenuje Helenu Jiráskovou nástěnkářkou pro budovu
Karlín.
Hlasování: 6–0–0
Univerzita Karlova provozuje filmový klub v Modré posluchárně v Celetné ulici.
Představení se konají každé úterý od 20 hodin. Platí se manipulační poplatek 100 Kč
na rok, jednotlivá představení jsou pak zdarma. Informace lze nalézt na internetu
na adrese http://certik.ruk.cuni.cz/filmklub/. Kol. Jirásková slíbila dodat plakáty
propagující tento klub.
Zasedání skončilo ve 21.30.
zapsal Jan Foniok

