
Zápis ze zasedání SKAS MFF UK ze dne 15. 3. 2017

Zapsal: Jindřich Pikora
Přítomní členové SKAS: Tomáš Masařík, Milan Pšenička, Jana Novotná, Jindřich Pikora
Omluveni: Vít Musil, Jan Musíek, Josef Svoboda, Peter Korcsok
Hosté: Vladislav Kuboň

Zasedání bylo zahájeno v 17:25.

Program zasedání:
1. Zapisovatel AS MFF UK
2. Stav IT na MFF
3. Fakultní předpisy
4. Různé

Program zasedání schválen tichým souhlasem.

Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

1. Zapisovatel AS MFF UK

Proběhla diskuze o tom, jak by měl zápis ze zasedání vypadat. Neměl by být moc podrobný,
ale měl by být dostatečný na to, aby se dalo pochopit, co se řešilo. Také by v něm neměly být
gramatické  chyby  a  především žádné chyby  faktické.  Na dnešní  zasedání  AS zapisovatel
nepřijde,  bude  potřeba  se  dohodnout  na  novém  zapisovateli.  Ještě  to  bude  probráno  na
zasedání AS.

2. Stav IT na MFF

Někteří  senátoři  si  stěžují  na  aktuální  stav  webových  stránek  fakulty.  Lze  najít  stránky
s neplatnými  informacemi  a  naopak  na  aktuální  informace  nevedl  žádný  odkaz.  Některé
takové problémy byly již odstraněny. Dále vyhledávač na fakultních stránkách nalezne jako
jeden z prvních odkazů pouze frangment stránky, který upozorňuje na to, kdo odpovídá za
obsah  jiné  stránky.  SKAS se  domnívá,  že  by  takové  stránky vůbec  existovat  samostatně
neměly.



3. Fakultní předpisy

Statut fakulty je rozpracovaný a je k němu ještě mnoho připomínek.

Stipendijní řád také není hotový, proděkan pro studijní záležitosti doc. Chmelík ho dodá.

Peter Korcsok, jako předseda legislativní komise,  si vzal na starosti  volební a jednací řád
a pracuje na jeho znění. Bude se podrobněji řešit na zasedání AS MFF UK.

Dle slov pana proděkana doc. Kuboně, na všech těchto předpisech zbývá stále spoustu práce,
bylo by tedy dobré, aby se na jejich tvorbě i nadále aktivně podíleli i studentští senátoři.

4. Různé

Jana  Novotná  si  stěžuje  na  počítání  průměru  ve  studijním  informačním  systému,  bez
zjišťování není jasné, co SIS počítá. SIS počítá nevážený průměr ze všech pokusů zkoušek,
používaný na  červený diplom.  Bylo  by  užitečnější,  kdyby  počítal  průměr,  dle  kterého  je
udělováno  prospěchové  stipendium.  Na prospěchové  stipendium se  počítá  vážený průměr
všech  zkoušek  a  klasifikovaných  zápočtů.  Bude  snaha  o  to,  aby  SIS  ukazoval  průměr
užitečnější pro studenty a aby bylo jasné, co ukazuje.

Zasedání bylo ukončeno v 18:00.


