Zápis ze zasedání Akademického senátu BF JU ze dne 26.10. 2005
Přítomni (bez titulů): Štech, Šantrůčková, Kaštovský, Fuchs, Uhlířová, Lepš, Hrouzek, Říha, Hauer,
Poláková; Omluveni: Kuchta; Hosté (bez titulů): Grubhoffer, Klementová
1. „Rozhodnutí o podmínkách přijetí na BF JU v roce 2005/2006“
a) Po diskusi bylo senátem navrženo rozšířit okruh zájemců přijímaných na základě účasti v
biologických a chemických olympiádách. Bez přijímacích zkoušek budou přijati všichni úspěšní
řešitelé celostátního kola biologické a chemické olympiády a účastníci, kteří se opakovaně umístili
do třetího místa v krajských kolech obou soutěží a to v kategorii A i B.
b) Senát se výraznou většinou hlasů (9/0/1) postavil proti přijímání bez přijímacích zkoušek za dobrý
prospěch.
c) Senát se s vedením fakulty jednomyslně shodl na tom, aby se seznam přijatých studentů
sestavoval až po druhém termínu přijímacích zkoušek.
d) Po diskusi se senát s vedením fakulty jednomyslně shodl na následujících počtech přijímaných
studentů:
- Biologie
120
- Péče o životní prostředí
30
- Biomedicína
30
- Biofyzika
15
Cílem je snížení celkového počtu přijímaných studentů pod letošní úroveň a posílení role
profesních bakalářských specializací.
2. „Hodnocení přednášek za letní semestr“
a) Univerzitní senát přijal opatření, aby se neopakovala situace z letního semestru, kdy nebyla
elektronicky pořízená hodnocení ukládána. (zpráva od Tomáš Hauera, Pavla Hrouzka)
b) Náhradního hodnocení na BF JU se zúčastnilo 150 lidí tedy cca 30% studentů, což lze považovat
za úspěch . (zpráva od Tomáš Hauera, Pavla Hrouzka)
3. Senát jednomyslně schválil změnu názvu Katedry molekulární biologie na Katedru molekulární
biologie a biochemie.
4. Senát jednomyslně schválil prodloužení pracovních smluv seniorům. Před hlasování proběhla krátká
diskuse, v níž byl senát informován o jejich aktivitách, především pak o podílu na výuce základní
kurzů.
5. Senát s vedením fakulty dohodl termín „Shromáždění akademické obce“ (29.11.2005 v 19:15).
6. Pavel Říha senát seznámil s novým pokusem vytvořit logo fakulty. Předběžné návrhy byly shledány
nadějnějšími než předchozí.
7. Senát projednal návrh kandidátů do komory zaměstnanců Rady vysokých škol. Navržen byl Mgr.
Mihulka.
8. Senát bude muset věnovat větší pozornost propagačním materiálům připravovaným studenty. Měly by
být formulovány tak, aby nemohly vyvolat konflikt s jednotlivci či institucemi mimo fakultu.
9. Senát žádá o zřízení samostatné hromadné adresy pro studenty prvých ročníků, neboť starší studenti si
ztěžují na zahlcení svých schránek.
Roman Fuchs
Předseda AS BFJU

