Zápis z jednání Legislativní komise FF UK, 3. 6. 2015, 11:00

Přítomni: Jan Kalivoda, David Pavlorek, Katka Volná (do 11:37), Samuel Zajíček
Omluven: Radek Skarnitzl
Hosté: Jan Bárta, Radek Chlup, Renata Landgráfová

Předseda přivítal přítomné a zahájil projednávání návrhu novelizace OD "Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze".
Kol. Chlup komentoval návrhy změn v OD a informoval komisi o poslední verzi změny, která po projednání na studijní komisi nastala v čl. 8 odst. 1a ve znění „…tj. schvaluje podmínky přijímacího řízení a schvaluje seznam možných školitelů a případný seznam témat disertačních prací“.


USNESENÍ

Komise doporučuje Akademickému senátu FF UK, aby návrh novelizace OD "Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze" projednal a vyjádřil s ním souhlas.
Komise se ztotožňuje s názorem kol. Zajíčka, že změna čl. 2 odst. 2b návrhu, která vkládá konkrétní odpovědnost pouze na vedoucího ZS s pominutím garanta oboru, vyžaduje odůvodnění předpokládané Opatřením rektora 10/2013, čl. 5 odst. 1. Komise proto navrhuje paní děkance, aby toto odůvodnění bylo pro projednání návrhu novelizace na plénu senátu předloženo.
Komise předkládá paní děkance tyto návrhy na úpravy textu novelizace OD:
v čl. 8 odst. 1a upravit navrhovanou změnu na znění „…tj. schvaluje návrh podmínek přijímacího řízení příslušného oboru a schvaluje seznam možných školitelů a případný seznam témat disertačních prací“.
v čl. 8 odst. 10 rozlišit případy, kdy při hlasování per rollam dochází k neplatnému hlasování, protože nebyl odevzdán nadpoloviční počet platných hlasů, a hlasování se proto může opakovat; a případy, kdy byl odevzdán nadpoloviční počet platných hlasů, návrh však nezískal nadpoloviční počet platných hlasů a další hlasování o stejném návrhu je tedy nepřípustné.
v čl. 1 odst. 2 zavést legislativní zkratky pro použité pojmy.
v čl. 6 citovat v poznámce pod čarou nadřazené předpisy, tedy Statut UK, Statut FF UK a Opatření rektora UK č. 10/2013.
Komise projednala písemnou připomínku kol. Skarnitzla k čl. 5 odst. 1 návrhu a akceptovala vysvětlení kol. Bárty k této otázce
Komise žádá kol. Bártu, aby ve spolupráci s kol. Chlupem připravil během dne 3. 6. 2015 pro paní děkanku konečné znění návrhu novelizace OD podle obsahu tohoto zápisu.
Komise pověřuje kol. Pavlorka, aby ji při pro projednávání tohoto návrhu novelizace na jednání AS FF UK zastupoval.
Komise navrhuje vedení fakulty, aby jí byly materiály k projednání nadále předávány až po ukončení práce na nich v jiných grémiích fakulty, aby se mohla vyjadřovat k jejich konečnému znění.


Hlasování ke všem bodům usnesení: 3-0-0


Zapsali: J. Kalivoda, K. Volná

