Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 5.11.2010
Přítomni: Jan Douda, Miroslav Šálek, Petra Šímová, Jakub Medek, Vítězslav Moudrý, Martin Zeman,
Alena Wranová, Kristina Molnárová, Tomáš Kott
Omluveni: Blanka Kottová, Kateřina Černý Pixová, Hana Šípková, Jiří Vojar
Hosté: Vlasta Tuhárská
Program jednání
1. Volba předsedy a místopředsedy AS FŽP
2. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012
3. Různé
1. Volba předsedy a místopředsedy nastupujícího AS FŽP vzešlého z voleb konaných dne 13.
a 14.10.2010
Jan Douda jako předseda odstupujícího AS FŽP přivítal nové senátory a rovnou vyzval členy senátu
k návrhu kandidátů na post předsedy. Navrženi byli:
Miroslav Šálek – návrh nepřijat
Petra Šímová – návrh nepřijat
Kristina Molnárová – návrh přijat
Jiří Vojar – návrh přijat (J.Douda přečetl písemné potvrzení přijetí kandidatury)
Na základě přímého, rovného a tajného hlasování 8 přítomných z celkového počtu 12 členů AS
(podmínky hlasování byly splněny) byl jeho předsedou zvolen Jiří Vojar poměrem sedm ku jedné.
Na post místopředsedy byli v zápětí navrženi:
Kristina Molnárová – návrh přijat
Petra Šímová – návrh nepřijat
Martin Zeman – návrh přijat
Jakub Medek – návrh nepřijat
Vítězslav Moudrý – návrh nepřijat
Opět na základě přímého, rovného a tajného hlasování 8 přítomných z celkového počtu 12 členů AS
byla místopředsedkyní zvolena Kristina Molnárová poměrem sedm ku jedné.
2. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 – Bc. a Mgr. oborů
Vlasta Tuhárská představila dokument ke schválení – „Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí
pro ak. rok 2011/2012“ a hned úvodem upozornila, že dokument bude doplněn o:
- nově akreditovaný magisterský obor Voda v krajině
- 2. termín přijímacích zkoušek v září 2011 – přesný termín bude doplněn po dohodě s děkanem
Dále uvedla, že s ohledem na nový systém státních maturit bude zapotřebí patřičně reagovat
i v případě splnění podmínek pro přijetí, kdy se mnozí z uchazečů díky pozdějším termínům
písemných částí maturit nebudou schopni prokázat v době 1. termínu přijímacího řízení maturitním
vysvědčením.
K dokumentu se následně vyjádřili členové senátu a ze vzešlých připomínek bude kromě odstranění
drobných pravopisných, stylistických nedostatků a překlepů upraveno znění týkající se:
- 2. odstavce – jasná formulace pro rozlišení klasické přihlášky a elektronického formuláře, jejich
umístění na patřičných webových adresách a portálech
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-

tabulky s bakalářskými obory – překontrolovat správnost uváděných předmětů přijímacích
zkoušek dle akreditací (viz rozdíly mezi prezenční a kombinovanou formou oborů BEKOL
a BKRAJ), opravit záměnu uváděných předmětů mezi obory UTSS a BUP
- tabulky magisterských oborů – doplněna poznámka * úspěšným uchazečům oboru DRES3
(Karlovy Vary) bude nabídnuta v případě nízkého počtu zájemců z řad úspěšných uchazečů
možnost studia v jednom z dalších výukových středicích oboru DRES (Praha) či DRES2 (Litvínov),
neboť výuka ve středisku Karlovy Vary nebude při nízkém zájmu uchazečů (méně než 30) pro
1. ročníky DRES3 v roce 2011/2012 zahájena
- NSZ SCIO – bude uveden percentil 50 jako kritérium pro úspěšně absolvovanou zkoušku
z uznávaných předmětů v písemné části přijímacího řízení na FŽP
- doručování vyrozumění o vyhodnocení přijímacího řízení a přijetí – zda je ze zákona (či jiného
závazného dokumentu) nutné posílat dopis pouze na adresu trvalého bydliště či je možnost
doručení přímo na uchazečem uvedenou doručovací adresu (která se mnohdy může lišit od
trvalého bydliště)
S ohledem na rozsah změn bude dokument opětovně předložen ke schvalování elektronickým
hlasováním. Opravenou verzi obdrží členové AS od Vlasty Tuhárské e-mailem během pondělí
8.11.2010.
3.
-

Různé
zapisovatelem zvolena Alena Wranová
zástupcem studentů v AS zvolen Martin Zeman
o zveřejňování dokumentů AS na webu FŽP a nástěnce v 1. patře budovy FLE se bude starat
Tomáš Kott, současně zaktualizuje e-mailovou rozesílací skupinu a webové stránky dle nově
ustanoveného AS

Datum: 5.11.2010
Zapsala: Alena Wranová
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