Zápis ze zasedání SKAS dne 25. 10. 2006
Přítomni: M. Děcký, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma, O. Zajíček
Omluveni: D. Kolovratník, J. Verfl
Nepřítomni:
Program:
1. Diskuze nad Pravidly pro přiznávání stipendií
2. Různé
Zasedání začalo ve 20:10, řídil ho M. Děcký. Program zasedání byl schválen
tichým souhlasem.

1.

Diskuze nad Pravidly pro přiznávání stipendií

Proběhla diskuze nad pozměňovacím návrhem Pravidel pro přiznávání stipendií, který podá M. Děcký. Návrh vychází z textu stejnojmenného nařízení rektora.
M. Děcký navrhl zrušit všechny zmínky o nenavazujícím magisterském studiu a s tím
související větu o přepočítávání bodů na kredity. J. Trnka ale upozornil, že by se
nový předpis mohl týkat těch studentů nenavazujícího Mgr. studia, kteří jej přerušili.
Po diskuzi byl tento problém odložen.
Ve Čl. 2, odst. 1h) bylo specifikováno, že děkan může hranici udělení stipendia zvýšit v každé podskupině. Ve Čl. 2, odst. 2 bylo doplněno, že stipendium je
možné získat pouze v prvním ročníku NMgr. studia, které bezprostředně navazuje
na předcházející bakalářské studium.
O. Zajíček navrhl zvýšit udělovanou částku.
Největší diskuze proběhla o odpočtech. Byly sestaveny čtyři varianty, o kterých
se postupně hlasovalo:
a) stav dle nařízení rektora, tj. odpočty za všechny získané kredity nad hranici
60 kreditů – 1 hlas,
b) odpočty pouze za zkoušky nebo klasifikované zápočty s nějakým způsobem
stanoveným počtem kreditů, od kterého se odpočítává – 2 hlasy,
c) stejně jako v b), zmíněná hranice je 0 kreditů – 3 hlasy,
d) úplné zrušení odpočtů – 1 hlas.
Do návrhu byla zařazena varianta c).

2.

Různé

M. Děcký seznámil SKAS s nutností sestavit inventarizační komisi.
J. Trnka upozornil na nízké kvórum při jednání Vědecké rady při jmenování
profesorů a na malou informovanost členů AS při jmenování členů Vědecké rady.
Na popud K. Tůmy proběhla diskuze, jak zvýšit počet studentů přijatých ke
studiu na fakultě. Padl návrh zrušit nutnost jedničky z fyziky ve čtvrtém ročníku
k přijetí bez zkoušek, pokud se student hlásí ze školy, kde fyzika ve čtvrtém ročníku není. Dalším návrhem bylo zahrnout do typů škol, ze kterých jsou studenti
přijímáni kvůli výbornému prospěchu bez zkoušek, také technická lycea. Opravující
zkouškových příkladů by mohli při hodnocení vzít v úvahu úspěšnost ročníku.
14. a 15. 11. jsou volby do Akademického senátu fakulty i univerzity, J. Lipovský
slíbil udělat propagační plakáty.
Proběhla také debata o hodnocení konkrétních pedagogů.
Zasedání skončilo ve 22:52.
zapsal J. Lipovský

