Zápis č. 3 ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 25. 3. 2019 od 18:30
Místo: Hollar, č. 12
Přítomní: Václav Moravec, Jaromír Soukup, Ondřej Šveda, Šimon Appelt
V úvodu předseda AS FSV informoval ostatní členy předsednictva o agendě probírané v kolegiu
děkanky, jež se týkala akademického senátu, včetně problematiky termínů schůzí senátních komisí a
zasílání podkladů. Po zevrubné diskusi se předsednictvo seznámilo se žádostí kolegia děkanky FSV UK
ze dne 11. 3. 2019 a navrhlo přijmout usnesení. Předsednictvo se shodlo na následujícím znění:
Usnesení č. 1: Předsednictvo AS FSV UK žádá vedení pracovních komisí AS FSV UK, aby včas
koordinovalo termíny zasedání se členy vedení fakulty.
Dalším bodem jednání byl Plán realizace strategického záměru v roce 2019. Připomínky zaslané
předsedy jednotlivých komisí a senátory jsou zapracovávány vedením fakulty do finálního dokumentu
a budou zaslány jako podklady k projednání na dubnovém plénu AS FSV UK.
Členové předsednictva Šimon Appelt a Jaromír Soukup přednesli závěry z jednání studijní komise, resp.
body, které je podle nich vhodné začlenit do programu dubnového pléna AS FSV UK. Představili
připomínky studijní komise k akreditacím předmětů. Předsednictvo je vzalo na vědomí.
Z jednání studijní komise vzešel další možný bod programu na jednání pléna – šlo by o Návrh na
sladění jazykových požadavků v podmínkách přijímacího řízení v anglických programech na FSV UK
(dále jen „návrh“). Členové předsednictva diskutovali o tom, zda bod na dubnové plénum zařadit, či
nikoli. Studijní komise AS FSV UK přijala na svém zasedání dne 25. 3. 2019 k této problematice
usnesení č. 9: „Studijní komise považuje za důležité, aby cizojazyčné programy na FSV měly jazykové
vstupní požadavky v podmínkách přijímacího řízení“. Předsednictvo se shodlo na pověření předsedy
AS FSV UK, aby tento problém zařadil jako bod na jednání kolegia děkanky dne 1. 4. 2018. Vedení FSV
UK, resp. proděkan pro studijní záležitosti doc. Krištoufek a členka kolegia děkanky dr. Krausz Hladká
budou požádáni, zda je reálné, aby byla tato problematika řešena v podmínkách přijímacího řízení,
které bude senát v následujících měsících schvalovat. AS FSV UK by se tímto bodem mohl nejdříve
zabývat na svém květnovém zasedání.
Závěrem se předsednictvo shodlo na finálním programu dubnového pléna, s nímž budou dne 26. 3.
2019 seznámeny členky a členové AS FSV UK – i celá akademická obec prostřednictvím stránek senátu
(na nichž bude nově v souladu s březnovým usnesení AS FSV UK zveřejněna drtivá většina podkladů).
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení návrhu programu a zápisu z minulého zasedání AS FSV UK
Předání Zlatých kurzů za zimní semestr 2018/2019
Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
Informace z vedení FSV UK
Plán realizace strategického záměru v roce 2019
Jednací řád FSV UK
Akreditace studijních programů (Balkánská, eurasijská a středoevropská studia; History and
Area Studies; Media and Area Studies; Social Sciences; Strategická komunikace)
8. Harmonogram akademického roku 2019/2020
9. Změna opatření děkanky č. 20/2018 Úprava výše stipendií a detaily pro žádosti o stipendia na
FSV UK

10.
11.
12.
13.

Stipendijní fond – plán tvorby a čerpání pro rok 2019
Změna členů disciplinární komise FSV UK
Dodatečná volba členů ekonomické komise AS FSV UK
Různé

