Zápis ze zasedání SKAS MFF UK ze dne 24. 1. 2017

Zapsal: Jindřich Pikora
Přítomní členové SKAS: Josef Svoboda, Tomáš Masařík, Vít Musil, Jana Novotná,
Jindřich Pikora, Jan Musílek (příchod v 18:00)
Omluveni: Peter Korcsok, Milan Pšenička
Hosté: Mirko Rokyta (odchod 19:15)
Zasedání bylo zahájeno v 17:15.
Program zasedání:
1. Fakultní předpisy
2. Doktorandská stipendia
3. Rozvrh na letní semestr
4. Focení na promocích
5. Různé
Program byl schválen tichým souhlasem.
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Fakultní předpisy
Diskuze o tom, kterými předpisy by SKAS MFF UK měl zabývat. Nové předpisy budou
platné od 1.10.2017.
Proběhlo rozdělení práce na předpisech (řád celoživotního vzdělávání, řád přijímacího řízení
pro uchazeče, studijní a zkušební řád, stipendijní řád, rigorózní řád).
Podle nového předpisu bude maximální doba doktorského studia 8 let, bude platné pro
studenty, kteří teprve nastoupí.
Dohoda na tom, že je třeba udělat si poznámky k tomu, kde vnitřní předpisy fakulty mohou
stanovit jinak a rozmyslet si, jak by se to dalo změnit.

2. Doktorandská stipendia
Bylo řešeno financování doktorandů. Z ministerstva by se v budoucnu mohlo dostávat více
financí na jednoho doktorského studenta. Mělo by to být jen na studenty , které splňují
podmínky podle metodiky MŠMT, což by měly být všichni studenti prezenčního studia v 1. –
4. ročníku.
Diskutována výše stipendia, zvýšení hranice pro doktorandská stipendia.
Josef Svoboda se zeptal, jestli chceme prosazovat, jestli bude částka vyšší. Jan Musílek by
chtěl, aby studenti prvního ročníku doktorského studia dostávali stejně velké stipendium jako
studenti vyšších ročníků.
Proběhla diskuze o tom, jestli pracovní výkon doktorandů závisí na penězích, které dostávají.
Také se diskutovalo o tom, za co vše dostávají doktorandi peníze.
Usnesení:
SKAS MFF UK navrhuje navýšení doktorandského stipendia na jednotnou základní sazbu
8000 Kč měsíčně pro všechny studenty prezenčního studia.
6–0–0

3. Rozvrh na letní semestr
Proběhla diskuze o tom, co by se v rozvrhu studentů nemělo vyskytovat. Shoda na tom, že by
se měl omezit výskyt tří a více přednášek za sebou, že by studenti měli mít pauzu na oběd a
nemělo by být vypsáno více paralelních cvičení z jednoho předmětu v jeden čas.
Problémem vhodných řešení je však nedostatek učeben.
Rozvrh komplikuje také přejíždění mezi různými budovami. Řešením přejíždění by mohlo být
to, že by vyučující dávali různé preference v závislosti na budově.
Zazněl nápad, že by povinné předměty byly vyučovány vždy v určitý čas a k času by byl
pedagog přidělen.

4. Focení na promocích
Sociální komise problém prý nevyřešila. Bude anketa mezi studenty, aby se zjistila jejich
spokojenost s fotografiemi.
SKAS MFF UK je s fotografováním nespokojen a vytvoří výzvu pro AS UK a rozšíří ji mezi
studenty se záměrem získat větší množství podporovatelů.

5. Různé
Místo odpočinku na Malé Straně. Proběhla diskuze, kde by mohla takové místo mohlo být.
Uvažovalo se o galerii nad labem místo části knihovny. Bylo dohodnuto, že se situace bude
řešit.
Byla řešena stížnost na toaletní papír na budově v Troji. Řešení by se mělo dohodnout se
správou budov.

Zasedání bylo ukončeno v 19:50.

