
Zápis ze zasedání SKAS dne 28. 11. 2007

Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, O. Zajíček
Omluveni: J. Trnka, J. Verfl
Hosté: M. Hejna

Program:

1. Schválení zápisu

2. Informace z předsednictva

3. Pravidla pro organizaci studia

4. Setkání se SKASem

5. Různé

1. Schválení zápisu

Zasedání začalo v 18:15, řídil ho D. Kolovratník. Zápis z minulého zasedání byl po drobných
úpravách schválen tichým souhlasem.

2. Informace z předsednictva

D. Kolovratník seznámil přítomné s informacemi z předsednictva a obsahem konzultace s ta-
jemníkem ohledně majetku SKASu. Dále informoval o výpočtu prospěchových stipendií. Stipendia
měla být počítána pomocí systému IS Studium, jeho správa však zatím dodala jen testovací vý-
stup, nevhodný pro sestavení seznamu. Protože se blíží konec účetního období, bylo rozhodnuto,
že stipendia vypočítá SKAS z dat dodaných studijním oddělením.

3. Pravidla pro organizaci studia

Probíraly se navrhované změny ve schvalovaném předpisu Pravidla pro organizaci studia na
MFF. Kromě dříve diskutovaných témat se objevily dvě nově navrhované změny – v čl. 16 mož-
nost, aby se také studenti bakalářského studia mohli podílet na výuce, a v čl. 19 odstranění 3.
podmínky pro uznávání kreditů při přechodu z Bc. na NMgr. studium (nejedná se o povinné před-
měty bakalářského studijního programu). V kratší diskuzi většina SKAS obě změny podpořila.

4. Setkání se SKASem

Pokračovalo plánování setkání se SKASem (11. 12. 2007, 19:00, učebna S3 na MS). Diskutovalo
se o organizačním zajištění a propagaci tohoto studentského semináře. Spolku Matfyzák bude
nabídnuta možnost prezentace na setkání, předběžně účast přislíbil také zástupce KaM Ing. M.
Prajer. Studenty je nutné upozornit na důležitost vyplňování studentské ankety a získat dostatek
lidí ochotných organizovat volby.

5. Různé

Rozebíraly se možné problémy při elektronickém kontaktu se studijním oddělením. Diskutovalo
se o možnosti studentů přistupovat z domova k elektronické verzi časopisů předplácených fakultou.
SKAS dospěl k názoru, že přístup by neměl být omezován na určité IP adresy, ale na uživatele.

Zasedání skončilo v 20:50.

zapsal J. Lipovský


