Zápis ze zasedání akademického senátu PřF JU dne 15.10.2013
Přítomni (bez titulů): Milan Štech, Petr Šmilauer, Oldřich Říčan, Richard Klee, Anna Humlová,
Lukáš Valenta, Vojtěch Študent a Pavel Duda (pouze první bod programu)
Omluveni: Hana Šantrůčková, Jan Lepš, Michaela Syrová
Přizváni: František Vácha, Majka Šmilauerová, Václav Hypša
1) Po delší diskusi senát schválil dvě opatření děkana (Opatření o organizaci studia v doktorských
studijních programech a Opatření o rigorózním řízení) připravená proděkankou pro doktorské
studium M. Šmilauerovou – hlasování 8 pro, 1 se zdržel). Schválená znění obou opatření jsou
přílohou tohoto zápisu.
2) Proděkan pro rozvoj V. Hypša diskutoval potřebu vylepšení vzhledu vnitřních prostor a okolí
nového pavilonu C. Přítomní senátoři obecně vyjádřili podporu zamýšlenému projektu. V budoucnu
jsou ochotni schválit pro tento účel značnou finanční částku za předpokladu, že celý prostor bude
řešen komplexně a k návrhům řešení proběhne širší diskuse akademické obce. V následné emailové
korespondenci senátoři souhlasili s rozdělením záměru do 3 etap – prostor mezi budovami A, B a C,
vnitřek budovy C a prostor mezi budovou C a Branišovskou ulicí. Nebyli ale ochotni schválit
uvolnění finančních prostředků před diskusí s akademickou obcí.
3) Po krátké diskusi senát jednomyslně doporučuje děkanovi F. Váchovi provést příslušné kroky
k zavedení „elektronického indexu“ (zápisu do STAGu) jako primárního a závazného dokladu
uskutečněných zkoušek a zápočtů. Zápis do klasického indexu bude pro studenty dobrovolný.
4) Senát diskutoval situaci studentů, kteří v době přechodu mezi jednotlivými stupni studia ztrácejí
možnost přístupu do laboratoří, knihovny, menzy apod. Děkan je ochoten studentům, kteří chtějí
v této době pracovat na svých diplomových pracích a písemně o to požádají, povolit předčasný
zápis. Děkan je rovněž ochoten v budoucnu prominout příslušný podíl platby za případné
překročení doby standardního studia z důvodu tohoto předčasného zápisu. O prominutí může
student požádat písemně a musí doložit, že důvodem překročení standardní doby byl předčasný
zápis z výše zmíněných důvodů.
5) Různé
 Na žádost děkana senát schválil uvolnění částky 277 tisíc Kč jako finanční spoluúčast PřF
v projektu Elixír (infrastrukturální projekt pro udržitelný rozvoj bioinformatiky) – hlasování
8 pro
 Děkan F. Vácha informoval senát o finančních nákladech na dokončovací práce nového
pavilonu C a dále o budování terénní stanice Centra polární ekologie.
 Předseda AS M. Štech poděkoval P. Šmilauerovi a T. Severovi za koordinaci a přípravu
studentského hodnocení přednášek a M. Syrové za přípravu Binolupy.
 Senát jednal o možnosti oddělení magisterských státnic od odevzdání diplomové práce.
Podle informací P. Šmilauera je tato změna obsažena ve změnách Studijního a zkušebního
řádu univerzity, o kterých před časem jednal AS JU. Senát PřF navrhuje, aby tyto změny
byly co nejdříve odeslány na MŠMT. P. Šmilauer informuje v tomto smyslu AS JU.
 Předběžný termín shromáždění akademické obce je pondělí 18.11. 18:30. Dosud navržené
body programu jsou provoz budovy C a úprava jejích vnitřních a vnějších prostor, zavedení
eletronického indexu.
Milan Štech
předseda AS PřF JU

