Zápis ze zasedání SKAS dne 13. 2. 2008
Přítomni: J. Fischer, D. Kolovratník, J. Lipovský, M. Radecki, J. Trnka, O. Zajíček
Omluveni: J. Ebr, L. Surá
Program:
0. Schválení programu
1. Schválení zápisu
2. Informace z předsednictva
3. Příprava změny Pravidel pro přiznávání stipendií
4. Schválení cen do ankety
5. Diskuze, různé

0.

Schválení programu

Zasedání začalo v 18:20, řídil ho D. Kolovratník. Program zasedání byl schválen
tichým souhlasem.

1.

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

2.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník seznámil přítomné s jednáním předsednictva. Vedení fakulty navrhuje ponechat poplatky spojené se studiem v nezměněné výši. M. Radecki navrhl
mírné snížení poplatku za přijímací řízení při podání elektronické přihlášky ke studiu.
Dále M. Radecki referoval o jednání ekonomické komise, padl návrh uspořádat pro
členy senátu informační schůzku o ekonomických záležitostech. J. Lipovský referoval
o jednání studijní komise s garanty a vedením fakulty o Pravidlech pro organizaci
studia.

3.

Příprava změny Pravidel pro přiznávání stipendií

D. Kolovratník předložil návrh drobných změn Pravidel pro přiznávání stipendií.
Hlavní změnou by bylo nezapočítávání kreditů za uznané předměty do výpočtu
stipendia. SKAS s návrhem vyslovil souhlas.
Usnesení: SKAS podporuje návrh D. Kolovratníka na změnu Pravidel pro přiznávání stipendií.
Hlasování: 6-0-0

4.

Schválení cen do ankety

Dále se SKAS zabýval vylepšením studentské ankety a motivováním studentů anketu vyplňovat. Návrh, aby bylo u odpovědí na podepsané připomínky ve studentské
anketě zveřejňováno jméno autora odpovědi, byl konzultován s panem děkanem.

SKAS se rozhodl motivovat studenty k vyplňování ankety uspořádáním soutěže.
L. Surá vypracovala návrh pravidel ceny za studentskou anketu a její propagační leták. Autoři podepsaných připomínek k výuce budou zařazeni do slosování o zajímavé
ceny (více informací na http://skas.mff.cuni.cz/node/72).
Usnesení: SKAS vyhrazuje 2500 Kč na realizaci ceny za studentskou anketu.
Hlasování: 6-0-0

5.

Diskuze, různé

Diskutovalo se o drobných úpravách internetových stránek SKASu a o postupu
senátní pracovní skupiny zabývající se stránkami fakulty.
Zasedání skončilo v 19:30.
zapsal J. Lipovský

