Zápis ze zasedání Akademického senátu BF JU ze dne 27.5. 2005
Přítomni (bez titulů): Štech, Šantrůčková, Kaštovský, Fuchs, Uhlířová, Hrouzek, Říha, Kuchta, Hauer,
Poláková
Omluveni: Lepš
Hosté (bez titulů): Grubhoffer, Šmilauer, Sedláček, Mihulka
1. Schválení habilitačního řádu Biologické fakulty
a) Děkan seznámil senát s návrhem upraveného habilitačního řádu Biologické fakulty.
Poukázal především na změny proti původní verzi.
b) Senát po diskusi habilitační řád jednomyslně schválil.
2. Návrh změn v přijímacích zkouškách do bakalářského studia pro školní rok 2006/2007
a) Mgr. Mihulka seznámil senát s navrhovaným způsobem přijímacího řízení, které by se
mělo skládat ze tří částí:
a. obhajoba samostatných prací v předtermínu přijímaček (hodnocení komisí, přijetí
cca 10% studentů - podle kvality prací)
b. test přírodovědných znalostí (biologie a chemie)
c. test obecných studijních předpokladů (připravený dle požadavků BF JU firmou
Scio za poplatek nepřesahující polovinu peněz vybraných za přijímačky)
Testy přírodovědných a studijních předpokladů by byly nezávislé, rovnocenné co do počtu
přijímaných studentů a psaly by se v obou přijímacích termínech. Student by mohl
absolvoval oba testy či pouze jeden podle výběru a zároveň se zúčastnit obou termínů. O
přijetí by rozhodoval nejlepší dosažený výsledek. Cílem navrhovaného způsobu přijímaček
je především získat více kvalitních uchazečů.
b) Senát nevznesl k návrhu žádné připomínky, s tím že je nutné jeho dopracování (formulace
vyhlášky, upřesnění postupu při přijímání). Obojím děkan pověřil Mgr. Mihulku a dr.
Fuchse.
3. Studentské hodnocení přednášek
a) Senát projednal připomínky KD k prezentaci slovního hodnocení přednášek na webových
stránkách BF JU.
b) Senát se vyslovil pro jeho zachování, jednomyslně však odsouhlasil, že hodnocení bude
přístupné pouze z fakultních počítačů.
c) Senát pověřil Mgr. Hrouzka a Mgr. Hauera, aby připravili komentář k letošním
příspěvkům
4. Kurzy pro učitele středních škol
a) Senát podpořil návrh dr. Fuchse, aby se děkanát fakulty zapojil do organizace kurzů pro
středoškolské učitele (spravování adresářů, vedení korespondence aj.).
5. Fakultní webové stránky
a) Studentská komora senátu seznámila děkana a doc. Sedláčka se svými výhradami, které se
dotýkají zvláště designu stránek, komplikovaného postupu při jejich obměňování a
nestability stránek univerzitních.
b) Studentská komora senátu děkanovi navrhla, aby fakulta zřídila neoficiální stránky
spravované studenty, sloužící především propagaci fakulty.
c) Obšírná diskuse vyústila v pověření Tomáš Hauera a Pavla Hrouzka sepsáním požadavků,
které by měly splňovat oficiální fakultní webové stránky, a rozpracováním návrhu stránek
„studentských“. Po získání těchto podkladů bude senát problematice znovu jednat.

6. Rozesílání informací do emailových schránek doktorandů BF
a) Roman Kuchta tlumočil výhrady doktorandů k fungování jejich emailových schránek.
b) Senát jej požádal o jejich upřesnění, aby bylo možno o konkrétních opatřeních

Roman Fuchs
Předseda AS BFJU

