Zápis ze zasedání SKAS dne 7. 2. 2007
Přítomni: M. Děcký, V. Flaška, D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma,
O. Zajíček
Omluveni: J. Verfl
Hosté: M. Hejna, M. Trčka, M. Šimánek
Program:
0. Schválení programu
1. Schválení zápisu
2. Stipendia
3. Setkání se SKASem
4. Různé

0.

Schválení programu

Zasedání začalo v 17:15, řídil ho M. Děcký. Program zasedání byl schválen tichým
souhlasem.

1.

Schválení zápisu
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2.

Stipendia

M. Děcký četl znění Pravidel pro přiznávání stipendií po navrhované změně,
změny ilustroval na datech z letošního roku. K jednotlivým bodům proběhla diskuze.
Hlavní body změn oproti Opatření rektora, podle kterého se stipendia udělovala
v letošním roce, jsou:
• zrušení odpočtů a jejich nahrazení škrtáním jedné dvojky nebo jednoho nesplnění předmětu u studentů, kteří získali více než 50 kreditů z předmětů
zakončených zkouškou nebo KZ. Škrtá se známka z toho předmětu, který by
nejvíce zvyšoval průměr;
• vytvoření skupin pouze podle jednotlivých studijních programů;
• u absolventů bakalářského studia je za předchozí úsek studia považován poslední (ne explicitně třetí) ročník bakalářského studia. To umožní, aby ti, kteří
protahují své bakalářské studium do čtvrtého ročníku, sice nepobírali ve čtvrtém ročníku stipendium, mohli jej však pobírat v následujícím roce.
J. Lipovský upozornil, že utvoření skupin po oborech bude mít na fyzice a matematice za důsledek snížení počtu stipendií ve druhém ročníku, neexistuje však jiné
jednoduché řešení.
Bod o škrtání známek byl přeformulován tak, aby se v případě, že student dostane z jednoho předmětu čtyřku a následně dvojku, nebyl zrušen výsledek z celého
předmětu.
Usnesení: SKAS podporuje pozměňovací návrh M. Děckého k Pravidlům pro přiznávání stipendií.
Hlasování: 7–0–0

3.

Setkání se SKASem

Setkání studentů se SKASem se uskuteční 27. 2. 2007 asi v 19:30 na MS. M. Děcký
navrhl předběžný program. Padl návrh udělat po úvodu přestávku, ve které se budou
sbírat jednotlivé podněty.
D. Kolovratník a J. Lipovský připraví upoutávku na setkání se SKASem.

4.

Různé

Informatická část SKASu konzultovala s doc. Kučerou hodnocení pedagogů ve
studentské anketě. Doc. Podolský byl s materiálem seznámen e-mailem. Na matematice budou problémy řešeny konzultací s konkrétními pedagogy, kteří byli špatně
hodnoceni. J. Trnka a M. Děcký řešili se správou SISu a prof. Skálou změny ve
studentské anketě. SKAS požaduje otevření ankety na začátku semestru (případně
po skončení zápisu) a zlepšení interaktivity například okamžitým posíláním e-mailů
pedagogům, případně okamžitým zveřejňováním podepsaných příspěvků (v těch se
pravděpodobně nebudou vyskytovat vulgarity).
K. Tůma upozornil, že posílání upomínek e-mailem v trojské knihovně už funguje.
D. Kolovratníkovi bylo v malostranské knihovně řečeno, že posílání e-mailů bylo
zprovozněno v nedávné době.
Byl otevřen problém zavírání dveří mezi počítačovou laboratoří a knihovnou na
MS, který vyústil v diskuzi, jak lze ukrást počítače tak, abyste nebyli zachyceni
bezpečnostními kamerami.
J. Lipovský upozornil na zavedení diskuze studentů s pedagogy na kolejním fóru
http://www.kolej.mff.cuni.cz/diskuse/.
Zasedání skončilo v 18:40.
zapsal J. Lipovský

