Výjezdní zasedání SKAS MFF Pec pod Sněžkou
Účast:
Přítomni : Stanislava Kucková, Přemysl Paška, Martin Mádlík, Pavel Cejnar, Radek Sýkora
Omluveni : M. Poĺacká
Neomluveni: S. Krýsl
Hosté: Tomáš Kohan, Jana Lukešová
Schválení programu:
Program byl schválen tichým souhlasem.

Situace kolem 1. ročníku
O postupu jednání s proděkanem Andělem referoval Martin Mádlík. Vyzval SKAS o návrhy,
které by mohly přispět k tomuto tématu.
Závěry z dlouhé diskuse :
• Chceme si nechat studenty, kteří by po opětovném složení přijímacích zkoušek
úspěšně dostudovali.
• Návrh musí být společný SKAS a vedení fakulty.

Konkrétní představy:
Návrh A (S. Kucková)
1. semestr
Zachovat dosavadní průběh s tím, že se roztáhne podmíněný zápis = tedy přesné specifikace:
udělat všechny zápočty a předepsaný počet bodů z povinných předmětů. Vybrané předměty se
přednáší v obou semestrech.
Princip : To co neudělám, mám povinnost si zapsat další (nebo při nebližší možné příležitosti)
semestr jako kontrolovanou četbu a cvičení (tedy povinně vyčerpám II. zápis předmětu;
pokud předmět úspěšně neabsolvuju, dostudoval jsem.)
Vyžadovaný počet bodů = vzít největší zkoušku a tu odečíst
Většina je pro -6 bodů/semestr

Dvojí podmíněný zápis je možný.
Vyvstávající otázky:
1) dotaz na KMA: neudělám zkoušku z analýzy v zimě a můžu si zapsat letní paralelně?
u zkoušky z letní analýzy kontrola, zda mám zkoušku z analýzy v zimě. Ve druháku to
problém není.
2) Jste ochotni z prerekvizit udělat korekvizity ?
3) Anděl: Individuální studijní plán. Co to je a jak se to řeší?

Návrh B (P. Cejnar):
Rozklad 1. ročníku. Tedy student něco neudělá a fakulta a mu v podstatě pouze promine
přijímací zkoušku, necháme ho propadnout (uznáme mu jedničky). V letním semestru mu
přerušíme studium a v září jej automaticky přijmeme zpět do 1. semestru.

Nevýhody a otázky:
Zabírají místo pro prváky.
Nutnost žádat o rozklad.
Bude poplatek za žádost?
Co budou tito studenti dělat v létě?
Zásadní Pavlovo kriterium je uvolnění kolejí na letní semestr.
Možná nějaké nutné podmínky pro podání žádosti o rozklad.

Debata o profesním domě
SKAS se shodla, že to je dobrá myšlenka, ovšem bude potřeba velmi pečlivě hlídat chod
provozu, vzhledem k tomu, že panují obavy z nedostatků vedení v otázkách personálního
obsazení provozu.

