Zápis ze schůze předsednictva AS FSV UK
Datum: 26. října 2020 od 16:00 hodin
Místo: Google Meets
Přítomní: Václav Moravec, Ondřej Šveda, Jaromír Soukup, Nick Ojo Omorodion
Úvodem schůze seznámili předseda a místopředseda AS FSV UK zbývající členy
předsednictva s informacemi ze zasedání kolegia děkanky. Děkanka zde informovala o její
schůzce se studentskými spolky, od kterých získávala zpětnou vazbu. Řešilo se také, jak se
změní strategie získávání uchazečů o studium a další propagace fakulty. Dále kolegium
řešilo cenu Rektora pro nejlepší absolventy společenskovědních programů (Cena Karla
Engliše) a cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici. Proděkani také informovali o vývoji v
rámci programu Progres, o testování vzdělávacího portálu Univerzity Karlovy, úpravách
zkušebního a rigorózního řádu, snižování studijní administrativy, uznávání jazykových
dovedností studentů nabytých externě (mimo fakultu), sjednocování výukových platforem,
Erasmus without papers, nebo třeba post-doc výběrové řízení. Ve stručnosti se zmínila také
pracovní povinnost studentů, kurzy připravované centrem pro e-learning a stav kolejí a
menz. Plán realizace strategického záměru bude předložen na prosincovém zasedání.
Kolegium děkanky požádalo akademický senát o projednání Podmínek pro přijímací řízení
do doktorského studia.
Děkanka rovněž požádala předsedu a místopředsedu senátu o předání informace
předsedovi volební komise, aby se obrátil na vedoucího oddělení PR Jakuba Římana, pokud
bude nějak chtít koordinovat spolupráci na propagaci mezi volební komisí a oddělením PR.
Oddělení PR s propagací voleb počítá, zatím nezávisle na volební komisi, rádo bude
propagaci koordinovat, ale žádá o včasné prodiskutování podmínek spolupráce. Věc se již
vyřešila v rámci Komise pro vnější vztahy AS FSV UK, resp. jejích usnesení.
Předseda AS FSV UK dále informoval své kolegy o dopise, který adresoval členkám a
členům volební komise v reakci na korespondenci senátora a předsedy volební komise
Petra Soukupa. Na základě usnesení Komise pro vnější vztahy AS FSV UK počítá s tím, že
další propagace voleb bude závislá na harmonogramu dodaném volební komisí.
Další informace předsedy AS FSV UK se týkala novelizace Jednacího řádu AS FSV UK,
kterou v pátek 23. října 2020 schválil Akademický senát Univerzity Karlovy. Novelu dnes
předseda AS FSV UK podepsal a předal tajemnici AS FSV UK, ta zajistila podpis děkanky a
odeslala dokument k podpisu předsedy AS UK prof. Zahálky.
Místopředseda AS FSV UK informoval o dosavadním počtu žádostí o studentské peníze a
požádal o zařazení bodu na listopadové zasedání.
Předsednictvo následně diskutovalo nastavení dalšího zasedání pléna AS FSV UK. Po
diskuzi se přítomní členové shodli, že proběhne online prostřednictvím videokonferenční
aplikace ZOOM. Přístupové údaje budou všem členům AS FSV UK zaslány spolu s
podkladovými materiály, akademická obec bude informována prostřednictvím webových
stránek.

Návrh programu:
1. Schválení návrhu programu a zápisu z řádného zasedání AS FSV UK ze dne 6. října
2020
2. Zprávy z předsednictva a komisí AS FSV UK
3. Informace z vedení FSV UK
4. Studentské peníze
5. Schvalování podmínek pro přijímací řízení do doktorského studia
6. Situace studentů během druhé vlny koronaviru
7. Volby do AS FSV UK
8. Různé

Zapsal: Ondřej Šveda a Václav Moravec

