
Zápis ze společného zasedání SKAS
a Studijní komise dne 9. 5. 2007

Přítomni: M. Děcký, D. Kolovratník, J. Lipovský, J. Verfl, O. Zajíček, K. Zvára
Omluveni: V. Flaška, J. Trnka, K. Tůma

Program:

0. Schválení programu

1. Debata nad studijními záležitostmi

2. Různé

3. Schválení zápisu

0. Schválení programu

Zasedání začalo v 18:15, řídil ho M. Děcký. Program zasedání byl schválen tichým
souhlasem.

1. Debata nad studijními záležitostmi

Proběhla spíše neformální debata nad pracovní verzí Pravidel pro organizaci studia,
kterou připravuje vedení fakulty.
Vedení navrhuje vyškrtnout ustanovení „Opakovaný zápis do dalšího úseku studia na

základě získání pouze minimálního počtu kreditů studia se vylučuje, jde-li o opakování
bezprostředně po sobě.ÿ Po krátké diskuzi padl návrh, aby bylo toto omezení zrušeno, byl
však zvýšen požadovaný minimální počet kreditů ve vyšších ročnících. Minimální počet
kreditů pro zápis do druhého ročníku Bc. studia by byl 35 kreditů, pro každý další ročník
by se zvyšoval o 60 kreditů; tak by se neprohluboval rozdíl od standardního průběhu studia
jako v současném návrhu.
Dále vedení navrhuje propadnutí termínu zkoušky zapsané v SISu, jestliže se student

bez omluvy nedostaví (student nebude hodnocen známkou 4, přijde však o jeden termín).
Nepadly žádné připomínky k obsahu návrhu, je však nutné dořešit jeho formulaci. Zejména
definovat, co se v tomto případě bude považovat za řádný termín zkoušky.
Dále bylo diskutováno, kolikrát by mělo být možno opakovat bakalářskou (diplomovou)

práci, možnost omezení zápisu předmětu vztahujícího se ke konkrétní vědecké práci, rov-
noměrné rozmístění termínů zkoušek v průběhu zkouškového období, zapisování známek
do SISu doktorandy, aj.
Plánuje se přechod na celouniverzitní SIS; M. Děcký se vystoupil proti tomu, aby

fakulta musela kvůli změně funkcí informačního systému měnit své vnitřní předpisy.

2. Různé

J. Verfl upozornil, že pravidla pro přihlašování na doktorské studium nejsou zveřejněny
na webových stránkách. Diskutovalo se o problému, kdy studentovi, který nedodal včas
potvrzení k žádosti ubytovací stipendium ve zvýšené formě, nebylo v prvních měsících
přiznáno ani standardní stipendium. S problémem byli seznámeni naši zástupci v AS UK.

3. Schválení zápisu

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem. Zasedání skončilo v 20:10.

zapsal J. Lipovský


