Zápis ze zasedání SKAS dne 7. 1. 2008 (dosud neschválený)
Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, L. Surá, J. Verfl, O. Zajíček
Omluveni: J. Trnka
Program:
0. Schválení programu
1. Schválení zápisu
2. Informace z předsednictva
3. Návrh na zvýšení stipendia za vynikající studijní výsledky
4. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií
5. Různé

0.

Schválení programu

Zasedání začalo v 18:10, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1.

Schválení zápisu
Zápis z minulého zasedání byl po drobné technické změně schválen tichým souhlasem.

2.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník seznámil přítomné s informacemi z předsednictva AS. V důsledku příznivé
finanční situace MFF byly kmenovým zaměstnancům fakulty vyplaceny třinácté platy. Hlavně
z fyzikální a matematické sekce zaznívají podněty na akreditaci prakticky zaměřených bakalářských studijních oborů.

3.

Návrh na zvýšení stipendia za vynikající studijní výsledky

Proběhla krátká dikuze o tom, jak velké zvýšení prospěchového stipendia by SKAS měl navrhnout děkanovi. Také vzhledem ke sníženému počtu stipendistů v letošním roce se SKAS rozhodl
navrhnout stipendium v nejvyšší míře povolené univerzitním předpisem. Vypracováním textu,
který by shrnoval argumenty ke zvýšení stipendia, byli pověřeni M. Radecki a J. Lipovský.
Usnesení: Studentská komora AS navrhuje zvýšení stipendia za vynikající studijní výsledky na
18 000 Kč ročně, aby ohodnocení nejlepších studentů odpovídalo přednímu postavení fakulty.
Hlasování: 7-0-0
Poznámka: AS MFF na svém zasedání 9. 1. nakonec jednomyslně schválil návrh děkana na
zvýšení prospěchového stipendia na 16 200 Kč ročně, tj. 1 800 Kč měsíčně.

4.

Změna Pravidel pro přiznávání stipendií

D. Kolovratník představil své záměry na drobné změny předpisu Pravidla pro přiznávání stipendií. Nejedná se o koncepční změny, jde jen o odstranění některých chyb a upřesnění některých
formulací. Hlavními změnou je, že kredity za uznané předměty by se nezapočítávaly do 60kreditové hranice nutné k přiznání stipendia. Dále by se ve čl. 2 odst. 1 a) změnila formulace „daný rokÿ
na „daný akademický rokÿ a do odst. 2 explicitně přidala podmínka, že student musí v daném
akademickém roce konat alespoň jednu zkoušku nebo splnit jeden klasifikovaný zápočet. Změny
SKAS přednese pravděpodobně na únorovém zasedání AS. Byla také nastolena otázka, zda se do
rozhodného počtu studentů mají počítat studenti 1. ročníku Bc. studia.

5.

Různé

D. Kolovratník popsal sestavování seznamu stipendistů pro letošní akademický rok, podrobnosti lze nalézt na http://skas.mff.cuni.cz/node/65.
Vyhodnotil se studentský seminář Setkání se SKASem. D. Kolovratník poděkoval všem, kteří
se podíleli na jeho organizaci.
Diskuze o přístupu k informačním zdrojům z domova byla uzavřena s tím, že situaci z velké
části řeší nově zřízený univerzitní systém Onelog (více na http://onelog.cuni.cz).
Probíralo se také zajištění archivace materiálů SKAS.
Vzhledem ke klesající účasti ve studentské anketě je nutné rozšířit mezi studenty, že výsledky
ankety se berou v úvahu a případy nejhůře hodnocených pedagogů jsou projednávány s garanty.
Všem studentům bude zaslán informační email s vysvětlením důležitosti ankety. Autoři podepsaných připomínek budou zařazeni do slosování o ceny, organizačním zajištěním byla pověřena
L. Surá.
Dále byla navržena některá vylepšení studentské ankety. Jednalo se například o možnost
seřadit číselné výsledky podle některého ukazatele; povinnost, aby se u odpovědí na podepsané
připomínky k obecným tématům objevovalo také jméno toho, kdo odpovídá; větší propojení
připomínek a číselného hodnocení; průběžnější propouštění nevulgárních připomínek učitelům.
Účast v anketě také nepříjemně ovlivňuje to, že studenti, kteří v červnu vykonají Bc. zkoušku,
jsou ze SISu vyřazeni.
Zasedání skončilo v 20:30.
zapsal J. Lipovský

