Zápis ze zasedání SKAS dne 17. 1. 2007
Přítomni: M. Děcký, D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Trnka, K. Tůma, J. Verfl (od
17:30), O. Zajíček
Omluveni: V. Flaška
Hosté: M. Hejna
Program:
1. Schválení programu
2. Schválení zápisu
3. Stipendia
4. Různé

1.

Schválení programu

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

2.

Schválení zápisu

Zápis z minulého zasedání byl po krátké diskuzi nad plněním některých cílů
schválen tichým souhlasem.

3.

Stipendia

Druhé čtení předpisu „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultěÿ bylo na
minulém jednání AS MFF odloženo, proto SKAS jednal o možných dalších pozměňujících návrzích. M. Děcký ukázal, jak by stávající pozměňující návrhy ovlivnily
seznam stipendistů v letošním roce. J. Trnka seznámil SKAS se svým návrhem nahradit odpočty možností škrtnout vynikajícím studentům z průměru jednu dvojku
nebo jedno nedostavení se ke zkoušce. Proběhla diskuze o tom, zda podmínku, postačující ke škrtnutí známky, stanovit počtem zkoušek, nebo počtem kreditů získaných
za předměty zakončené zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem.
Debatovalo se o sloučení skupin, ve kterých se určuje studijní výsledek pro dosažení stipendia. Padl návrh sloučit všechny ročníky v daném oboru, dále návrh sloučit
všechny obory ve čtvrtém ročníku a všechny obory v pátém ročníku a návrh sloučit
všechny obory a ročníky. Bylo zmíněno možné zvýšení vyplácené částky. J. Verfl
navrhl vypustit bod 3 a), vylučující přiznání stipendia studentům, kteří překročili
standardní dobu bakalářského studia.
M. Děcký celou debatu o stipendiích zhodnotil jako nejpřínosnější za několik
posledních let.

4.

Různé

M. Děcký informoval o jednání předsednictva AS, podle tajemníka se na servisdesku správy budov stále pracuje.
Proběhla debata o studentské anketě. J. Trnka napíše správci SIS Zakouřilovi
návrh umožnit psát příspěvky do ankety už od ukončení zápisu. J. Lipovský zařídí
zřízení podfóra na kolejní diskuzi, ve kterém by debatovali studenti s pedagogy.

D. Kolovratník upozornil na problém zamykání dveří mezi knihovnou a počítačovou laboratoří na MS.
M. Děcký bude shromažďovat informace, které o sobě chtějí členové SKAS zveřejnit na nástěnkách.
D. Kolovratník se zeptal, zda by nacvičování tanečních vystoupení na ples mohlo
probíhat v místnosti patřící Profesnímu domu. Znovu byla otevřena otázka využití
studentských kupónů v Profesním domě.
O. Zajíček navrhl zrušit povinnost tisknout diplomovou práci, případně aby fakulta tisk platila. To rozproudilo vášnivou diskuzi o funkci univerzity, promocích
a udělování diplomů. Nakonec se přítomní shodli, že v případě, kdy oponent ani
vedoucí práce nemají o tištěnou verzi zájem, by měl postačovat pouze jeden výtisk
v nerozebíratelné vazbě.
Další zasedání se uskuteční 7. 2. 2007 v 17:00.
Zasedání skončilo v 19:30.
zapsal J. Lipovský

