
Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 21. února 2022 od 11:00 hodin

Místo: on-line, ZOOM

Přítomní: Magda Pečená (MP), Nick Ojo Omorodion (NOO), Tomáš Kouba (TK), Veronika

Macková (VM)

Předsedkyně AS FSV UK Magda Pečená (MP) seznámila přítomné s událostmi, k nimž
došlo od posledního zasedání předsednictva AS FSV UK i senátu jako celku. Členové
předsednictva jednotlivé body průběžně doplňovali.

1. Během posledního měsíce se sešlo kolegium děkana dvakrát (7. 2. a 14. 2.) a dále se
sejde 28. 2. Hlavními tématy jsou nadále: modernizace areálu Jinonice a návrh
kariérního řádu. Je zřejmá výrazná kontinuita od předešlého kolegia děkanky,
předání a navázání agendy je tedy hladké.
Požádala jsem pana děkana, aby zápisy z kolegia a rozšířeného kolegia byly v
přiměřené době po jednání kolegií zveřejněny na webu fakulty. Stalo se tak a je tam
již zápis i z 14. 2.
Dr. Nekola byl pozván na jednání LK k diskusi o elektronizaci fakulty (a k diskusi o
tom, jaký by mohl být pozitivní přínos senátu k tomuto tématu). MP se bohužel
nemůže účastnit, ostatní členové předsednictva jsou však také zváni.

2. Kariérní řád FSV UK - dle dohody s panem děkanem nám v průběhu zítřka poskytne
zpětnou vazbu na připomínky. Za senát kromě legislativní komise podala písemné
připomínky i Hana Kubátová. Zároveň se všichni studentští senátoři podepsali pod
dopis adresovaný panu děkanovi a apelující na ocenění pedagogické činnosti v
rámci kariérního řádu. Všechny připomínky (i připomínky ISS a IES) jsou ve složce k
zasedání senátu.

3. Vědecká rada FSV UK - pan děkan a pan proděkan pro vědu (prof. Veselý) avizovali
nové složení Vědecké rady FSV UK, o novém složení budeme hlasovat na plénu
senátu příští týden. První zasedání VR se očekává již v půlce března.
výňatek ze Zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ
§27 Akademická senát fakulty
….
f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady …..

4. Studentské peníze - NOO a TK předkládají v rámci podkladů seznam schválených
studentských projektů, diskuse ke Studentským penězům je zařazena jako
samostatný bod na jednání senátu. Bylo přijato rekordních 40 projektů a schváleno
bylo 33.

5. Sportovní den FSV UK - pan děkan vyjádřil svou podporu pro Sportovní den FSV UK,
a to i finančně v podobných řádech jako v roce 2019. Zatím nikdo ze
studentů/studentských spolků nevyjádřil zájem o organizaci tohoto sportovního dne,
takže pravděpodobnost konání v tomto roce je malá. Seznam jiných akcí a projektů
je však dlouhý (viz Studentské peníze).



6. Po rezignaci Kateřiny Konrádové nastupuje na její místo Jáchym Nerad z ISS. Prosíme
tajemnici o změnu hromadné adresy.

Poté předsednictvo diskutovalo o programu zasedání 1. 3. 2022 AS FSV UK a sestavilo tento
program:

Návrh programu:

1. Schválení návrhu programu a zápisu ze zasedání AS FSV UK dne 1. února 2022

2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK, zprávy z AS UK

3. Informace z vedení FSV UK

4. Studentské peníze

5. Reakreditace - pro bakalářské obory Sociologie; Sociologie a sociální politika;  pro
magisterský obor Society, Communication and Media

6. Dovolba náhradníků do Disciplinární komise FSV UK

7. Prodloužení nájmu v Pekařské 10

8. Vědecká rada FSV UK

9. Souhrn a návrh vypořádání připomínek k návrhu Kariérního řádu FSV UK

10. Různé

Předsednictvo AS FSV UK vyslovilo s tímto návrhem programu jednomyslný souhlas a
schválilo, že se  toto zasedání AS FSV UK uskuteční 1. března 2022 od 15:00 v místnosti 212
v budově Hollar.

Zároveň bude spolu s pozvánkou zaslán odkaz na zoom: https://cesnet.zoom.us/j/98505567880
pro ty, kteří se nemohou osobně účastnit.

Zapsala: Magda Pečená

https://cesnet.zoom.us/j/98505567880

