Zápis ze zasedání SKAS dne 10. 12. 2008
Přítomni: A. Kazda, D. Kolovratník, Z. Kvíčalová, J. Lipovský, L. Surá, O. Zajíček
Omluveni: M. Radecki
Hosté: M. Vyšinka, M. Hejna
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Schválení programu

Zasedání začalo v 17.45, jeho první část řídil D. Kolovratník, druhou J. Lipovský.
Program zasedání byl po drobných připomínkách schválen tichým souhlasem.

1.

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

2.

Informace z předsednictva

D. Kolovratník informoval přítomné o jednání předsednictva senátu. Není jisté,
zda se uskuteční prezentace studijního oddělení na zasedání AS. Diskutovalo se
o úpravách fakultních webových stránek. Na výjezdním zasedání AS padl nápad,
aby skupina studentů vytvořila text přibližující některé pojmy z karolinky studentům
kombinovaného studia. Vedení fakulty rozhodlo, že jak diplomové, tak i bakalářské
práce musejí být svázány pevně; termovazba není povolena, neboť není dostatečně
pevná a trvanlivá.

3.

Stipendia na matematice/pravděpodobnosti

Diskutoval se problém, který se vyskytl při výpočtu stipendií. Vzhledem k rozdělení přednášek a cvičení do dvou předmětů mohou někteří studenti obtížněji dosáhnout hranice 50 kreditů za předměty zakončené zkouškou. Podle L. Suré je problém
hlavně zapříčiněn kreditovým ohodnocením přednášek na daných oborech, ne zněním
Pravidel pro přidělování stipendií. O. Zajíček navrhl nahradit 50kreditovou hranici
počtem splněných zkoušek (přibližně osm).

4.

Práce s anketou

D. Kolovratník navrhl, aby si každý člen SKASu prošel Studentskou anketu a
pokusil se hledat hlavní problémy. Ohledně ankety je plánováno setkání s prod.
Skálou. D. Kolovratník a O. Zajíček budou s vedením KJP diskutovat o výuce
angličtiny. Náměty pro tuto diskuzi jsou např. výuka vazeb používaných v odborných
článcích, referáty o článcích, zvýšení počtu skupin pokročilých kurzů angličtiny.

5.

Různé

A. Kazda referoval o schůzce kolegia matematická sekce, na které byli pozváni
také členové AS z této sekce. Diskutovalo se mj. o kvalitě Bc. studia nebo přijímacích
zkouškách na NMgr. studium. Upozornil také na otevření respiria v budově v Karlíně
– tato místnost je určena pro odpočinek studentů a vyučujících.
A. Kazda a M. Vyšinka informovali o dvou projektech Centra studentských aktivit ACSA, kterých se zúčsastnili; konkrétně o semináři Základy vysokoškolské legislativy a projektu Zelená univerzita, jehož cílem je dostat ekologická témata na
střední a vysoké školy.
Dále se mluvilo o propagaci možnosti podávat studentské fakultní granty a cenu
děkana za bakalářskou a diplomovou práci, energetickém auditu budov MFF, rozšíření používání recyklovaného papíru.
Zasedání skončilo v 20.10.
zapsal J. Lipovský

