Zápis ze zasedání Akademického senátu BF JU ze dne 3.3.2005
Přítomni (bez titulů): Štech, Šantrůčková, Kaštovský, Lepš, Fuchs, Uhlířová, Hrouzek, Říha, Kuchta,
Hauer
Omluveni: Poláková
Hosté (bez titulů): Grubhoffer, Klementová, Kos, Dušek
1. Převod kursů magisterského výstupního minima z bakalářského do magisterského studijního
stupně (diskuse po detailním vysvětlení studijní proděkanky)
a) Studijní proděkanka detailně vysvětlila nová pravidla (převádějí se konkrétní kurzy,
nikoliv jen suma kreditů), která uvádějí stávající praxi do souladu s obecně platnými
předpisy, a související opatření (zpoplatnění 150 Kč)
b) Senát konstatoval, že upozornění na zpoplatnění v příslušné vyhlášce není zcela
jednoznačné a požádal R. Kuchtu, aby jej ve spolupráci se studijní proděkankou
přeformuloval..
2. Přidělování kolejí
a) Na návrh předsedy stávající komise Mgr. Duška senát jednomyslně schválil redukci počtu
členů nové komise na dva i její složení (J. Okrouhlík, K. Svobodová)
b) Senát jednomyslně schválil řádný termín k odevzdání žádostí o ubytování na koleji
(8.4.2005) a počty míst na kolejích přidělených jednotlivým kategoriím studentů
c) Senát doporučil (poměrem hlasů 6:0 v ZK a 3:1 v SK) změnit podmínky pro přidělování
koleje studentům 1. ročníku bakalářského studia: žádost o ubytování mohou podat všichni
studenti s dojezdovou vzdáleností nad 30 km; zaručené ubytování budou mít studenti
s dojezdovou vzdáleností nad 60 km. Toto opatření se díky zvýšení počtu míst pro BF
nedotkne studentů vyšších ročníků
3. Nová podoba magisterské zkoušky z angličtiny
a) Senát se seznámil s návrhem Mgr. Kosa schváleným na kolegiu děkana.
b) Senát jednomyslně doporučil:
• nenabízet během přechodného období dva typy výuky, ale rovnou přejít na jednotnou
zkoušku (a přípravu na ni) ve formě testu TOEFL
• uspořádat zkušební kolo „na reprezentativním vzorku“ magisterských studentů a na
základě jeho výsledků nastavit přiměřenou úroveň bodových limitů pro jednotlivé
klasifikační stupně
4. Rozpočet BF JU na kalendářní rok 2005
a) Senát vyslechl zdůvodnění rozpočtu od proděkana pro rozvoj.
b) Senát vyslechl návrhy na dvě změny proti předložené verzi: pronájem multilicence
programu „Statistica 6.0“ (navrhl T. Hauer), přijetí nového pracovníka do technického
úseku (navrhl děkan)
c) Senát schválil předložený rozpočet jako celek, včetně obou změn (poměr hlasů 5:1 ZK, 3:1
SK). Pronájem programu „Statistica“ (100 000 Kč) bude financován z výzkumného
záměru a z prostředků plánovaných na zakoupení licencí programu „Corel“ (snížením
počtu pořízených kopií). Nový pracovník pro technický úsek bude financován z prostředků
určených na „velká cvičení“ a na výkonnostní odměny zaměstnanců.
d) Senát doporučuje, aby byl nový pracovník přijat na dobu určitou (do konce roku 2005) a
jeho další zaměstnání bylo vázáno na zlepšení fungování dílen v rámci technického úseku.
Roman Fuchs
Předseda AS BFJU

