¨
Zápis ze zasedání Akademického senátu BF JU ze dne 21.09.2006
Přítomni: Roman Fuchs, Hana Šantrůčková, Eva Uhlířová, Tomáš Hauer, Simona Poláková
Hosté: Libor Grubhoffer, Šárka Klementová, Petr Šmilauer, František Sedláček, Richard Steer
1. Pregraduálního studium studentů BF na univerzitě v Georgii
Děkan BF JU informoval senát o možnosti studia dvou studentů bakalářského či
magisterského studia na univerzitě v Georgii. Tato nabídka vznikla na základě dlouholeté
spolupráce mezi oběma univerzitami.
Podmínky studia jsou následující: výborné studijní výsledky, dobrá aktivní znalost
angličtiny, připravenost zapojit se do řešení vědeckého projektu. Studentům bude odpuštěno
školné v ceně 5 000 dolarů/semestr a zařízeno vízum potřebné ke studiu v USA. Student
musí doložit na účtu hotovost 6 000 dolarů/130 000 Kč. Z této částky bude 100 000 uhrazeno
BF JU (z rozvojového projektu a stipendijního fondu), student přispěje částkou 30 000 Kč a
zakoupením letenky (zhruba 20 000 Kč).
Nabídka je určena všem bakalářským a magisterským studentům BF. Výběr provede
komise jmenovaná děkanem BF JU.
2. Schválení úprav rozpočtu na rok 2006
Doc. Šmilauer zdůvodnil navrhované změny v rozpočtu na rok 2006 (mj. pořízení
klimatizace do vybraných laboratoří v budově A, oprava potrubí pro budovu B, legalizace
software ve studentských počítačovnách, navýšení stipendijního fondu).
Předložené návrhy byly jednomyslně schváleny (pro hlasovalo 5 přítomných + 2 hlasy
byly odevzdány korespondenčně).
3. Prodlužování smluv seniorům
Po zkušenostech z minulých let navrhl předseda senátu odložit projednání tohoto bodu na
příští schůzi a požádat vedení, aby ke každému návrhu připravilo krátké zdůvodnění
prodloužení smlouvy.
4. Nařízení děkana o poplatcích cizích státních příslušníků studujících v doktorském
studiu na BF JU v anglickém jazyce
Děkan BF JU informoval senát o vydání nařízení, kterým ukládá doktorským studentům
studujícím v angličtině složit na studijním oddělení poplatek 50 Euro/akademický rok.
Nařízení slaďuje studijní předpisy BF JU se zákonem o vysokých školách, který ukládá
povinnost zpoplatnění studia v cizím jazyce.
5. Diskuse o letošním přijímacím řízení
Doc. Klementová seznámila senát s výsledky letošních přijímacích zkoušek. Oproti
předchozím dvěma letům došlo k mírnému navýšení počtu přihlášek i počtu uchazečů, kteří
se dostavili k přijímacím zkouškám. Jejich nové pojetí, které kombinuje test studijních
předpokladů a znalostní test, se tedy osvědčilo. Současně však poměrně výrazně pokleslo
procento přijatých, kteří se zapsali ke studiu. Protože lze předpokládat, že tento trend bude
pokračovat, senát podpoří jakékoliv snahy o aktivní získávání zájemců o studium.
6. Diskuse o webové knize přání a stížností
Senát se zabýval připomínkami k objektivitě příspěvků ve webové knize přání a stížností.
Senát se domnívá, že pozitiva knihy převažují jednoznačně nad negativy. Nepovažuje proto

za vhodné, aby byla administrativně omezována. Přispěvatelé by však měli zvážit formu
svých vstupů. Pokud se výrazně vymykají společenským normám, snižují prestiž knihy a
mohou (nezaslouženě) poškozovat pověst fakulty.
Roman Fuchs
Předseda AS BF JU

