
Zápis ze 106. zasedání Akademického senátu FUD UJEP
ze dne 13. 10. 2021

Prezence: dle prezenční listiny, Katrin Bittnerová, Jan Prošek, Radek Jandera, Pavel Frič, Aleš
Loziak, Tomáš Pavlíček (příchod 15:15)
Online: Karim Tarakji
Omluveni: Martin Kolář, Pavel Frič
Host senátu: Martin Krupa

AS FUD konstatoval, že je usnášeníschopný.

Program:

1. Změny v jednacím řádu
2. Forma a kvalita zápisů z  jednání AS FUD
3. Volby do AS FUD
4. Setkání akadmické obce – termín a org. záležitosti
5. Informce k zasedání AS UJEP
6. Různé

1) Změny v Jednacím řádu AS FUD
Předkladatel: Radek Jandera

Témata změn:

● On-line setkávání AS FUD
○ RJ kontaktoval p. Chvátalovou – k dnešnímu dny bez odezvy
○ RJ kontaktoval právní oddělení UJEP – domluvená schůzka až 1. 11. 2021 –

otázka, jak řešit pokud se situace ohledně Covid-19 vyhrotí a dojde k
protiepdiemickým opatření

○ Vyřešit způsob hlasování
● Ustanovení komise (ekonomická, etická, atp.)

○ Není nutné volit trvalou komisi, lze volit i dočasnou pro potřeby jednorázových
situací

● Úprava čl. 2, odst. 2 s ohledem na čl. 3, odst. 5
● Mandát senátorů, kteří odjedou na studijní nebo pracovní stáž – zanesení on-line účasti vs.

předání mandátu na náhradníka.
● Zahrnout do Jednacího řádu AS FUD pořizování audio-vizuálního záznamu
● KT navrhne podněty stran studentů

RJ, AL a KT společně připraví návrh změn Jednacího řádu AS FUD, který následně předloží
právnímu oddělení UJEP ke korektuře. Finální návrh bude předložen AS FUD a následně
projednán.



2) Forma a kvalita zápisů z  jednání AS FUD
Předkladatel: Radek Jandera

● Zápis z jednání AS FUD formulovat a kontrolovat již v rámci aktuálního zasedání (např.
formou projekce nebo v rámci sdíleného dokumentu), tak aby všichni přítomní mohli zápis
komentovat a formulovat, Z. AL

15:15 přichází: Tomáš Pavlíček

3) Volby do AS FUD
Předkladatel: Tomáš Pavlíček

Akademický senát Fakulty umění a designu UJEP vyhlašuje volby do AS FUD. Návrhy na
kandidáty lze podávat do 3. 12. 2021. Kandidátní listina bude zveřejněna 8. 12. 2021.

Termín voleb AS FUD: 15. 12. 2021.

Návrh členů volební komise AS FUD: Pavel Frič, Katrin Bitnerová, Martin Krupa, další členy zajistí
JP a KB. Volební komise a předseda volební komise bude jmenována per-rollam.

Podpora pro přípravu voleb AS FUD: Tomáš Pavlíček.

4) Informace k zasedání AS UJEP
Předkladatel: Martin Krupa

Poslední řádné zasedání AS UJEP bylo dne 26.5. 2021, v průběhu září nebyly žádné podměty pro
AS UJEP, pouze proběhlo hlasování per-rolam ohledně volební komise pro doplňovací volby do
AS UJEP studenské komory na fakultě životního prostředí a zdravotnických studií.

Studentská komora Rady vysokých škol (SKRVŠ) pořádá 19. 11. 2021 Konferenci akademických
senátů (studentských senátorů) v prostorách VŠE v Praze. Z každé univerzity budou vysláni čtyři
studentští zástupce (dva zastupující fakultní senáty a dva zastupující univerzitní senát). V průběhu
konference se budou probírat tři základní panely: — Mezinárodní spolupráce, — Práva studentů
(včetně sexuálního a jiného obtěžování) a — Motivace studentů zapojení do AS. Večer proběhne
tzv. výměna praxe a síťování. Studenti budou ubytování na kolejích VŠE.

V rámci kampusu byla otevřena kavárna Kampuska (provozovatelem je správa kolejí a menz)
Na studentskou komoru a komisi pro kampus byl podán návrh  na možnost studentské využití
50baru na pedagogické fakultě.

Byla vyhlášena a také již uzavřena Cena Jana Opletala, pořádána SKRVŠ. Cena Jana Opletala je
nejvyšší studentským oceněním udělovaný jednou za dva roky. Její poslání je ocenit studenty
českých vysokých škol, kteří bojují za lidská práva, rovnoprávnost, svobodu a práva akademické
obce.



V její komisi pro výběr vhodného kandidáta byla za SKAS UJEP nominována studentka FUD UJEP
Kristýna Hájková. Vyhlášení ceny bude 17.  11. 2021 na Žofíně v Praze.

5) Setkání akademické obce – termín a org. záležitosti
Předkladatel: Aleš Loziak

Termín ST 10. 11. 2021 16.00, aula 537.

● Jak funguje AS FUD, AS UJEP, Národní akreditační komise, Studentská komora Rady
vysokých škol (SKRVŠ)

● Informace k volbám AS FUD, Z: předseda volební komise AS FUD
● Slovo děkana FUD UJEP, P. Mrkus
● Informace k novým akreditacím FUD UJEP, M. Thelenová
● Prezentace výstavního projektu “Soul Gardening”, M. Koleček

Zodpovědnost za přípravu a organizaci: Aleš Loziak

6) Různé

● Vyžádat si od vedení FUD plnou zprávu Mezinárodní evaluační panel (MEP) + IQARTS. Z:
AL

● Vyžádat si návrh implementace výsledků evaluační komise. Z: AL
● Vyžádat si jednání týkající se apliakce výsledků výše zmíněných hodnocení + rozdělování

fin. na UJEP (viz. zápis 104 ze dne 15. 6. 2021)
○ UT 2. 11. 2021 15.00 nebo 3. 11. 2021 ST 15.00

Zapsal: Aleš Loziak
Schválil: Tomáš Pavlíček


