
Zápis z 85. zasedání AS FUD ze dne 21. 3. 2018 

 

Přítomní:  viz prezenční listina,  

Omluveni: Pavel Frič, Aleš Loziak 

 

Hosté: proděkanka fakulty doc. Mgr. Michaela Thelenová, MgA. Jiří Toman, Ph.D. 

Program zasedání:  

Bod 1. K projednání a schválení:  

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech FUD UJEP v Ústí 
nad Labem 

Jednací řád umělecké rady FUD UJEP v Ústí nad Labem 

Podmínky přijímacího řízení na FUD UJEP v Ústí nad Labem 

(bakalářské studium, navazující magisterské studium, doktorské studium, Photography, 
předpokládané podmínky přijímacího řízení) 

Bod 2. K rozpravě:  

podmínky licenčních smluv na FUD 

Bod 1. 

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech FUD UJEP 
v Ústí nad Labem 

Jednací řád umělecké rady FUD UJEP v Ústí nad Labem 

Podmínky přijímacího řízení na FUD UJEP v Ústí nad Labem 

(bakalářské studium, navazující magisterské studium, doktorské studium, 
Photography, předpokládané podmínky přijímacího řízení) 

 

   Předseda AS FUD představil program. Ten byl jednomyslně schválen. Poté předal slovo 
proděkance FUD doc. Thelenové, která uvedla materiály předkládané AS FUD. U Podmínek 
přijímacího řízení uvedla jednu závažnou věc. Vzhledem k probíhajícímu akreditačnímu 
řízení, které mění studijní plány, by původní podmínky nevyhovovaly. Proto děkan vypisuje 
předpokládané podmínky přijímacího řízení, a sice z toho důvodu, že by vznikla právní 
mezera.  



Nejsilnější debata se rozproudila u Podmínek přijímacího řízení. 

D.B. Připomínka k tomu jak byly napsány 

Dále probíhala debata o doplnění bodů k Podmínkám přijímacího řízení – co ještě přinášet a 
co už ne. Padl návrh, aby kolegium děkana projednalo zpřesnění některých podmínek 
přijímacího řízení. Konkrétně zveřejnit je asi 4 měsíce předtím než by se studenti 
přihlašovali. Paní proděkanka reagovala s tím, že chtěla dát katedrám čas na případné 
změny. 

Hlasování:  

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech FUD UJEP v Ústí 
nad Labem 

Pro  7, proti 0, zdržel se 0 

Jednací řád umělecké rady FUD UJEP v Ústí nad Labem 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Podmínky přijímacího řízení na FUD UJEP v Ústí nad Labem 

Podmínky přijímacího řízení se schvalovaly každá zvlášť pro jednotlivé obory: 

Master´s degrese Course „ FineArt in English language“ 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Podmínky pro přijetí do doktorského studia  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Podmínky pro navazující MgA studium Kurátorská studia 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Předběžné podmínky pro navazující MgA studium 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Podmínky pro bakalářské studium BcA  

Pro 6, proti 1, zdržel se 0 

Všechny předkládané materiály byly schváleny AS FUD  

 

 

 

 

 



Bod 2. K rozpravě:  

Podmínky licenčních smluv na FUD 

V rozpravě vystoupil host AS FUD MgA. Jiří Toman,Ph.D., který uvedl celou problematiku 
licenčních smluv na FUD.  Jeho pohled byl charakterizován tím, že proces podepisování 
licenčních smluv není dobře nastaven. A předložil také text nové licenční smlouvy. Předseda 
AS FUD přečetl názor právničky univerzity, ze kterého vyplynulo, že FUD používá starší  již 
neplatný vzor. (Celý rozbor je v příloze k zápisu). Po debatě se AS FUD shodl na tomto 
usnesení.  

Usnesení:  

AS FUD bude prostřednictvím předsedy AS FUD iniciovat schůzku s vedením fakulty s Dr. 
Tomanem, předsedou AS FUD a zástupcem studentské kurie k projednání změn v nastavení 
licenčních smluv. Senát dále doporučuje pracovat s návrhem licenční smlouvy MgA. Jiřího 
Tomana, Ph.D. 

 

Zapsal: Tomáš Pavlíček 

 

 

Přílohy :  

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech FUD UJEP v Ústí 
nad Labem 

Jednací řád umělecké rady FUD UJEP v Ústí nad Labem 

Podmínky přijímacího řízení na FUD UJEP v Ústí nad Labem 

(bakalářské studium, navazující magisterské studium, doktorské studium, Photography, 
předpokládané podmínky přijímacího řízení) 

Licenční smlouva – návrh MgA. Jiřího Tomana, Ph.D. 

Licenční smlouva – s komentáři JUDr. Evy Chvátalové 

Slovní komentář JUDr. Evy Chvátalové 


