
Program jednání studijní komise - 7. 1. 2022
Přítomni: Lucie Poslušná, Magdalena Mouralová, Matěj Šarboch, Kateřina Motyčková,
Tomáš Kouba, Martin Štoll
Hosté: Ladislav Krištoufek
Omluveni: Eliško Tomalová, Jan Křovák, Veronika Macková, Jaromír Soukup, Michal
Červinka

1. Informace od proděkana Krištoufka
Organizace zkouškového a výuky v LS

- LK: zkouškové začíná, pravidla jsou známá a funkční, změny pro LS
minimální, možnost garantů určit kurzy, které nelze plnit distančně (týká se
praktických předmětů IKSŽ)

- od 17. ledna testování zaměstnanců, zda a jaké bude testování studentů
zatím nevíme

Výhled na leden
- úprava opatření děkanky - vzájemné vyrovnání za výuku mezi instituty

(zejména společné cizojazyčné studijní programy)
Vzájemné poděkování za spolupráci

2. Priority pro druhý rok
a. standardy dobré výuky
b. jednotné základní koncepční požadavky na studijní programy na FSV UK a

kreditové hodnocení kurzů
c. jazyková koncepce FSV UK
d. podpora vzniku (plně funkční) studentské samosprávy pro studenty CJSP
e. Dotažení agend a pokračování v probíhajících aktivitách

i. sdílení dobré praxe - pokračovat ve zhruba měsíčním intervalu
ii. větičky do sylabů, rozšíření mezi pracovníky (MM - nyní)
iii. komunikace studující vyučující - vznikl první nástřel komunikačního

desatera, o němž jsme hovořili na jaře loňského roku, v současné
chvíli ho má k nahlédnutí, komentování a úpravě sociální komise AS,
zřejmě pro příští zasedání by byl postoupen StK opět ke komentářům
a úpravě (Honza K.)

3. Různé
- peníze na e-learning? nechceme jako StK přemýšlet o systémovém využití;

tzv. virtuální mobilita (online kurzy, unikátní)
- pravidla pro odevzdávání tezí - nejsou centrální termíny, vyhlášky na

institutech
- nereálné termíny k vyjadřování k dokumentům z RUK
- LP1 dle nového opatření rektora přestávají být akademickými pracovníky - jak

se k tomu bude stavět fakulta, může být Lucie Poslušná členkou StK - dotaz
na Legislativní komisi

4. Termín dalšího jednání StK bude 28. 1. 2022 od 13:00

Zapsala: Mouralová

https://cuni.cz/UK-11539-version1-or_2021_56.pdf

