
Zápis ze zasedání SKAS dne 22.2.2005

Přítomni: M. Rudišin, L. Schmiedt, J. Verfl, O. Zajíček, J. Zlomek
Nepřítomni: M. Dienstbier, J. Houštěk, R. Sýkora

Program:

1. Schválení programu a zápisu z předchozího zasedání
2. Informace z předsednictva
3. Návrh na úpravu Studijního a zkušebního řádu MFF
4. Návrh na úpravu Statutu MFF
5. Reakreditace navazujících magisterských programů
6. Reforma dotací na ubytování studentů
7. Prospěchová stipendia
8. Studentská anketa

Zasedání začalo v 19:05 a řídil jej J. Zlomek.

1 Schválení programu a zápisu z předchozího

zasedání

Program a zápis z předchozího zasedání byl schválen tichým souhlasem.

2 Informace z předsednictva

J. Zlomek informoval, o čem se jednalo na zasedání předsednictva AS MFF.

3 Návrh na úpravu Studijního a zkušebního

řádu MFF

J. Zlomek seznámil přítomné s pozměňujícími návrhy a o jednání legislativní
komise o tomto bodu programu. SKAS tichým souhlasem schválil usnesení,
že souhlasí s předloženou změnou Studijního a zkušebního řádu a podporuje
pozměňovací návrh J. Verfla (v upraveném znění).



4 Návrh na úpravu Statutu MFF

J. Zlomek seznámil přítomné s pozměňujícími návrhy a o jednání legisla-
tivní komise o tomto bodu programu. SKAS souhlasí se změnou Statutu
doplněného o pozměňovací návrh I. Barvíka a O. Zajíčka (schváleno tichým
souhlasem).

5 Reakreditace navazujících magisterských pro-

gramů

Jelikož je podle zákona nutné znovu akreditovat studijní programy po dvoj-
násobku standardní délky studia ve studijním programu, MFF předloží na-
vazující magisterské programy k opětovné akreditaci.
V materiálech je uvedeno, že je studentům k dispozici 2400 počítačů ve 12
počítačových laboratořích, což je očividně chyba. SKAS na příštím zasedání
AS MFF na tuto chybu upozorní vedení fakulty.
Jinak s akreditací podle předložených materiálů SKAS souhlasí (schváleno
tichým souhlasem).

6 Reforma dotací na ubytování studentů

Ministerstvo školství vydalo vyhlášku, podle které se mění způsob dotací
ubytování studentů VŠ. Dotace nebudou vypláceny podle počtu lůžek na
kolejích, ale podle počtu studentů splňující ministerská kriteria. Pro UK z
toho vyplývá velký propad financí.
J. Zlomek informoval přítomné o jednání na rozšířeném zasedání Sociální
komise ASUK, konkrétně o předběžných cenách ubytování na jednotlivých
kolejích a návrhu Sociální komise na rozdělení dotace na ubytování mezi
studenty.

7 Prospěchová stipendia

Bohužel SKAS ještě nemá data pro výpočet prospěchových stipendií a od-
hady, jak by dopadlo přidělení stipendií při různých kombinacích návrhů
na změnu Stipendijního řádu, o kterých SKAS jednala na minulém zasedání.
Tyto odhady jsou potřeba k prosazení změn v ASMFF. Úpravu Stipendijního
řádu je tedy nutné odložit.



8 Studentská anketa

SKAS přivítal, že studetská anketa už probíhá podle nových zásad. Avšak
provedení ještě není dostačující, neboť u jednotlivých otázek chybí nápověda,
co přesně se danou otázkou myslí a co všechno se má hodnotit. Podle názoru
SKASu přidat nápovědu do systému je záležitost triviální a nápověda by
měla být doplněna co nejdřív.

Zasedání skončilo v 20:35
zapsal J. Zlomek


