
Zasedání SKAS MFF UK ze dne 28. 2. 2018
Zapsal: Peter Korcsok, Pavel Obdržálek
Přítomní členové SKAS: Emil Skříšovský, Pavel Obdržálek, Vít Musil, Peter Korcsok, Jin-
dřich Pikora, Patricia Schmidtová
Omluveni: Jana Novotná
Hosté: M. Rokyta, V. Kuboň, J. Sgall

Jednání bylo zahájeno v 16:37.

Program zasedání
0. Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání
1. Akreditace
2. Stravování, pítka
3. Různé

0 Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého
zasedání

Program zasedání byl schválen tichým souhlasem, zápis z minulého zasedání byl schválen tichým souhla-
sem.

1 Akreditace

Emil Skříšovský prezentuje závěry ze studijní komise.
V akreditaci matematiky jsou velké rozdíly v požadavcích na zaměření – počet kreditů za povinně voli-
telné předměty se pohybuje od 18 do 38.
Akreditační formuláře fyziky a informatiky obsahují nadbytečné informace o podmínkách zápočtu a zkoušky.
V. Kuboň vysvětluje, že matematické akreditace byly vyplňovány přímo do formulářů, zatímco fyzikální
a informatické jsou generované programem Tajemník (postup doporučený RUK). Navíc, pokud se pod-
mínky zápočtu či zkoušky změní, je toto změnou malého rozsahu, která nemusí být schvalována.
Dotaz na studijní plány na dostudování byl V. Kuboněm zodpovězen, že některé akreditace ještě studijní
plány na dostudování neobsahují, z RUK ani RVH není jasně doporučený postup. Vedení fakulty však
doporučuje studijní plány na dostudování doplnit do všech akreditací.

Usnesení: SKAS MFF UK podporuje zanesení studijních plánů na dostudování do návrhu akreditací
nových bakalářských studijních programů.
Hlasování: 6 – 0 – 0 Usnesení bylo přijato.

Proběhla krátká diskuze o překryvu předmětů staré a nové akreditace tak, aby bylo umožněno opako-
vání předmětů. Pokud budou předměty dostatečně podobné, bude výuka zajištěna „novým“ předmětem,
v jiném případě bude vypsán současně i předmět podle staré akreditace.

RUK požaduje, aby v rámci studia museli studenti povinně absolvovat předmět v jiném jazyce, než
ve kterém je jejich program. V návrhu akreditace by musel být předmět, který bude vyučován jen ang-
licky, vyznačen. Návrh kolegia děkana je, aby v rámci akreditací byla věta „Část výuky může probíhat
v anglickém jazyce.“ – při přítomnosti cizojazyčných studentů by výuka typicky probíhala v angličtině.
Obdobně by měli mít cizojazyční studenti nějaký předmět v češtině (resp. neanglickém jazyce).

Usnesení: SKAS MFF UK podporuje myšlenku doplnit do návrhu akreditací nových bakalářských stu-
dijních programů větu: „Vzhledem k tomu, že studenty připravujeme na globální konkurenci, část výuky
probíhá v anglickém jazyce.“
Hlasování: 6 – 0 – 0 Usnesení bylo přijato.
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2 Stravování, pítka

V Karlíně a na MS budou instalována pítka. Pro pítka bylo v Karlíně vytipováno místo v 2. patře před
K1. Na Malé Straně pítka také budou, ale ne v drahé variantě, pilotní provoz proběhne v Karlíně. Sprcha
v mezipatře mezi 1. a 2. patrem na Malé Straně budou přístupné studentům. Kvůli uzavření menzy v Troji
se řeší její náhrada – dovoz teplých jídel z menzy do Troje má podporu děkana, Kolejní rada kolejí
17. listopadu zatím situaci neřešila. Od studentů i zaměstnanců jsou kladné reakce na restauraci Profesní
dům na Malé Straně, z jejich strany přišla prosba o pomoc s překladem jídelníčku.

3 Různé

Odpovědi na dotazy studentů do SKAS bude odesílat Jindřich Pikora.

Jednání bylo ukončeno v 17:59.

2


	Schválení programu zasedání a schválení zápisu z minulého zasedání
	Akreditace
	Stravování, pítka
	Různé

