
Zápis z jednání Legislativní komise AS FSV UK 1. 11. 2021

Průběh: online
Přítomni: Kateřina Konrádová, Jiří Kukačka, Martin Štoll, Jakub Dolejš, Michal Červinka

Program:

1. Přístup k podkladovým materiálům na zasedání AS FSV UK
V současné době nemají všichni členové/všechny členky komisí přístup k podkladovým
materiálům; jedná se o osoby, které nejsou členy/členkami AS FSV UK.
LK AS FSV UK navrhuje přidání těchto členů/členek komisí tak, aby všichni měli přístup ke
všem materiálům, které jsou sdíleny jako podklady na zasedání AS FSV UK.

2. Anonymní podkladové materiály na AS FSV UK
LK AS FSV UK projednala téma anonymních podkladových materiálů na AS FSV UK.
LK AS FSV UK navrhuje zrušení zbývajících anonymních schránek v budovách fakulty, které
jsou určeny AS FSV UK. Dle Jednacího řádu (čl. 6) mají být podkladové materiály
předkládány písemně v elektronické formě.
LK AS FSV UK konstatuje, že podkladové materiály jsou předkládány písemně v
elektronické formě (dle Jednacího řádu, čl. 6), což nevylučuje anonymní podání. Předchozím
konstatováním LK AS FSV UK nevyjadřuje podporu anonymním podkladovým materiálům.

3. Různé
LK AS FSV UK vznáší dotaz na vedení fakulty, zda se na studenty magisterských programů
Ekonomický výzkum (NP_EV) a Master in Economic Research (NP_MER) vztahuje
odstavec 1 článku 2 (Stipendium za vynikající studijní výsledky) Pravidel pro přiznávání
stipendií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Karolinka FSV UK vede oba programy
jako fakultní a studenti těchto dvou programů jsou v SIS vedeni jako studenti FSV UK.
Pokud ano, a studenti těchto programů nejsou zařazeni k žádnému z pěti institutů fakulty,
pak formulace odstavce 5 článku 2 neumožňuje prospěchové stipendium studentům těchto
programů vyplácet, což se může jevit v rozporu s článkem 4 Stipendijního řádu.

Další setkání LK AS FSV UK se uskuteční 2. 12. 2021 od 17:00 (online).

Za správnost:
Místopředsedkyně LK AS FSV UK Kateřina Konrádová

http://meet.google.com/wnz-moov-dvx

