Zápis ze zasedání ze SKAS MFF UK 13. 1. 2016
Zapsal: Karel Kolář
Přítomní členové SKAS MFF UK: Karel Kolář, Tomáš Masařík, Milan Pšenička, Filip Beran, Petr Vágner,
Josef Svoboda (od 17:20)
Omluveni: Vít Musil, Jan Musílek
Hosté: Peter Korcsok, Mirko Rokyta
Zasedání bylo zahájeno v 17:07. (Před zahájením zasedání probíhala od 16:30 neformální diskuze).

Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
2. Pravidla pro přiznávání stipendií
3. Besedy pro akademickou obec k volbě kandidáta na děkana
4. Elektronické dokumenty v SIS
5. Různé
Zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhlasem.

Pravidla pro přiznávání stipendií
Proběhla diskuze o výši prospěchových stipendií na MFF UK a jiných fakultách VŠ v ČR a také o motivačních
stipendiích, která je možné na těchto fakultách získat.
Usnesení: SKAS MFF UK doporučuje vedení MFF UK zvážit zvýšení vyšší sazby prospěchového
stipendia.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení: SKAS MFF UK doporučuje vedení MFF UK zvážit zavedení motivačního stipendia pro 1.
ročník bakalářského studia.
Hlasování: 5-0-0

Besedy pro akademickou obec k volbě kandidáta na děkana
Stávající idea členů SKAS o besedách se zájemci o pozici děkana MFF UK je zhruba následující: První beseda
by měla proběhnout relativně brzy po konci zkouškového období. Druhá beseda by měla proběhnout v týdnu 11.
– 15. 4. Beseda proběhne v době, kdy již budou známi všichni kandidáti. V průběhu obou besed by měli mít jak
studenti, tak zaměstnanci fakulty možnost klást kandidátům dotazy. Nicméně přesný formát besed bude
upřesněn.
Organizace besed se ujme Karel Kolář.

Elektronické dokumenty v SIS
SKAS byla informována o tom, že je možnost v SIS žádat o certifikovaně elektronicky podepsané dokumenty
jakými jsou výpisy splněných povinností či potvrzení o studiu. Již není nezbytně nutné chodit na fakultu na
studijní oddělení nebo na oddělení vědy a nechávat potvrdit a orazítkovat. Potvrzení ve formátu pdf
s certifikovaným elektronickým podpisem si tak mohou studenti sami vytvořit a nechat si jej vytisknout
i potvrdit na některém z kontaktních míst Czech POINT či použít v elektronické podobě.
V souvislosti s tím požádá o zpřístupnění této funkcionality pro studenty MFF UK fakultního správce SIS.
Kontaktuje ho předseda SKASu.

Různé
1. Po dohodě s Mirkem Rokytou bude zorganizováno setkání s novou vedoucí Katedry jazykové přípravy,
kterého se za SKAS zúčastní Josef Svoboda a Petr Vágner.
2. Gaudeamus Praha – SKAS MFF UK nominuje za MFF UK na veletrh pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus Praha Josefa Svobodu a Tran Thuy Dung.
3. Petr Vágner osloví tajemníka fakulty a správu budov v Troji ohledně kouření některých vrátných na
pracovišti.

Zasedání bylo ukončeno v 17:53.

