Akademický senát FAPPZ

Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
Tel.: +420 224 382 755
e-mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz

Č.j.: 1/2020

V Praze, dne 26. 2. 2020

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 26. 2. 2019
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Drábek, Hakl, Klouček, Koudela, Kraus, Mikšík, Zita
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: prof. Langrová
Program jednání:

1) Změny ve složení senátu
2) Vystoupení a diskuze s paní děkankou
3) Projednání materiálu Návrh nařízení děkana o výši poplatků za studium v cizím jazyce na
FAPPZ pro akademický rok 2020/21
4) Různé

ad 1)
Novými senátory se v doplňujících volbách do studentské části AS FAPPZ stali: Ing. Jan
Pytlík, Ing. Lucie Rysová.
Nutnost doplnit volební komisi. Sen. Hnilička navrhuje jako členy volební komise senátory
Drábka, Pytlíka a Rysovou. Navrhovaní senátoři souhlasí s členstvím ve volební komisi.
Hlasování o schválení senátorů Drábka, Pytlíka a Rysové za členy volební komise
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 2
Senátoři Drábek, Pytlík a Rysová byli schváleni jako členové volební komise.
ad 2) Paní děkanka informovala o minimu akademického pracovníka, vysvětlila důvod
zavedení tohoto opatření. Uvedla, že se jedná o nástroj zejména pro vedoucí kateder a vedení
fakulty. Minimální požadavky na akademické pracovníky vychází z požadavků akreditačního
úřadu. Dále informovala o metodice hodnocení 17+. Bude připraven dokument týkající se
strategie vývoje fakulty a bude předložen ke schválení AS FAPPZ.
Proběhla diskuse o výši stipendií pro Ph.D. studenty. Vedoucí katedry mají zdroje financí pro
navýšení stipendií nad rámec běžného stipendia a to ze stipendijního fondu a specifického
výzkumu. Dalším zdrojem mohou být externí projekty. Vedoucí kateder rozhodují o
ohodnocení studentů nad rámec řádného stipendia, ale na jednotlivých pracovištích by měla
být jasně stanovená pravidla, studenti by měli být informováni, za jaké aktivity budou
ohodnoceni mimořádným stipendiem.
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ad 3) Paní děkanka zdůvodnila výši navrhovaných poplatků za studium v cizím jazyce na
FAPPZ pro akademický rok 2020/21.
Hlasování o schválení výše poplatků za studium v cizím jazyce na FAPPZ pro akademický rok
2020/21
pro: 14
proti: 0
zdrželi se: 0
Dokument byl přijat.

Zapsala sen. Vlková
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