Zápis ze zasedání SKAS dne 13.4.2005
Přítomni: M. Rudišin, L. Schmiedt, R. Sýkora, O. Zajíček, J. Zlomek
Nepřítomni: M. Dienstbier, J. Verfl, J. Houštěk
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu a zápisu z předchozího zasedání
Informace z předsednictva
Návrh Studijního a zkušebního řádu MFF
Volba kandidáta na děkana MFF
Reforma dotací na ubytování studentů
Výuka v Angličtině
Různé

Zasedání začalo v 20:35 a řídil jej J. Zlomek.

1

Schválení programu a zápisu z předchozího
zasedání

Program a zápis z předchozího zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2

Informace z předsednictva

J. Zlomek informoval, o čem se jednalo na zasedání předsednictva AS MFF.

3

Návrh Studijního a zkušebního řádu MFF

Kvůli změně Studijního a zkušebního řádu UK je potřeba upravit Studijní
a zkušební řád MFF UK, aby byl kompatibilní s nadřazeným řádem. Pracovní skupina, do níž byl SKASem delegován J. Houštěk, vypracovala návrh
Studijního a zkušebního řádu MFF UK.
SKAS o tomto návrhu podrobně diskutoval a vidí v něm ještě některé menší
problémy, jako jsou např. bodové hranice pro postup do dalšího studijního
úseku a otázka, zda zachovat rozdělení 1. ročníku na 2 studijní úseky.

4

Volba kandidáta na děkana MFF

J. Zlomek připoměl, že AS UK vyhlásil volby kandidáta na děkana MFF
na 18.5.2005, a že registrace kandidátů bude ukončena dne 3.5.2005. SKAS
se dohodl, že bude velmi vhodné se s každým z uchazečů o funkci děkana
MFF sejít, prodiskutovat s ním jeho plány a zeptat se ho na záležitosti, které
SKAS obzvláště zajímají.

5

Reforma dotací na ubytování studentů

Kvůli reformě dotací na ubytování studentů VŠ potřebuje UK modifikovat
svůj Stipendijní řád, aby bylo možno vyplácet stipendia na podporu ubytování. J. Zlomek informoval přítomné o vývoji situace ohledně Stipendiního
řádu UK a návrhu na rozdělení dotací na ubytování.
Od posledního zasedání SKAS proběhlo několik rozšířených zasedání Sociální
komise AS UK, na kterých se diskutovalo, jak dotaci na ubytování rozdělit
mezi studenty. Protože se (nejenom) na schůzkách zástupců Soc. kom. se
studenty ukázalo, že návrh Soc. kom. byl pro spoustu studentů nepřijatelný, a
protože se už UK dozvěděla, kolik jejích studentů splňuje ministerská kriteria,
vytvořil J. Zlomek Alternativní návrh na rozdělení dotací na ubytování.
Pro jedno z rozšířených zasedání Sociální komise bylo potřeba zjistit názor
SKAS na rozdělení dotací na ubytování. Výsledek byl zveřejněn na webu
SKASu, zde je uveden také:
Varianta
Návrh sociální komise (rozdělit dotace pouze
mezi sociálně slabší do 1.1 násobku ŽM a doktorandy
Ministerská kriteria
Dotace jen pro sociálně slabší do 1.8 názobku
ŽM
Individuální posuzování skutečné sociální situace
”Alternativní návrh” (ministerská kriteria
kromě kriteria 1. studia a pro sociálně slabší
stipendium ve dvojnásobné výši)
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2
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5
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0
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AS UK na svém zasedání dne 1.4.2005 neschválil Změnu Stipendijního řádu
UK, která předpokládala rozdělení dotace podle návrhu Soc. kom., a otevřel
tedy cestu vytvořit návrh lepší.

6

Výuka v Angličtině

SKAS debatoval o zavedení nepovinné výuky všech předmětů v Anglickém
jazyce.
Usnesení: SKAS navrhuje zavedení výuky v Anglickém jazyce paralelně
s výukou v Českém jazyce.
Hlasování: 5-0-0

7

Různé

J. Zlomek přítomným pověděl, že se dozvěděl o tom, že studenti vytvořili
Petici proti snižování sociální dostupnosti vysokoškolského studia, která se
týká reformy dotací na ubytování studentů VŠ.
Zasedání skončilo v 22:00
zapsal J. Zlomek

