Zápis ze 17. zasedání Studijní komise FF UK (období 2016-2018)
25. 5. 2018, 9:00, místnost 413
Čj.: 2018UKFF13988
Přítomni:
Členové komise
Jana Čechurová
Marta Maria Harasimowicz
Ladislav Stančo
Martina Vokáčová
Eva Voldřichová-Beránková
Hosté
dr. Daniel Soukup, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
Mgr. Hana Bednářová, Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
Mgr. Kateřina Volná, vedoucí studijního oddělení
Mgr. Jarmila Andrlová
Mgr. Iveta Pastyříková

Program:
Diskuse k přípravě podmínek přijímacího řízení pro rok 2019-20
Dr. Soukup představil kolegyni Mgr. Bednářovou a zahájil diskusi k podmínkám přijímacího řízení.
K obecným podmínkám: je navrženo pravidlo, podle nějž by byl nově zápis do studia už
koncem června (a v září náhradní), aby bylo dříve zřejmé, kolik studentů nastoupí. Vznesena byla
námitka, že studentům nabíhá poplatek za delší studium podle absolutního data okamžiku zapsání do
studia. Kdyby se tedy student zapsal už koncem června, poplatek začne nabíhat dřív. Tak jsou
znevýhodněni ti, kdo mají složitější téma závěrečné práce, nebo ti, kdo studují náročnější programy,
na nichž se běžně chodí ke státnicím až v září. Jako jisté řešení se nabízí prodloužení lhůt pro odvolání:
když už studentovi naběhne platební povinnost a on pak úspěšně absolvuje SZZK, měla by se doba mezi
datem vzniku platební povinnosti a termínem SZZK vejít do lhůty pro odvolání. Pro dřívější zápis mluví
prostorové důvody. Tato otázka nicméně ještě bude navrhovateli zvážena.
Nově jsou zaváděny tzv. samostatné specializace. Jsou to takové specoalizace, které mají
samostatný počet přijímaných studentů a fungují tak vlastně jako samostatný program. To lze vyznačit
v přehledech otevíraných oborů. Tato informace by nicméně neměla být součástí akreditačních
formulářů, aby ústavy mohly modality přijímacího řízení měnit. Mezi AR a OPŘVV budou konzultovány
nesrovnalosti mezi popisem přijímaček v akreditačních materiálech a informacemi, které OPŘVV
dostává od oborů.
Lhůta pro žádost o náhradní termín přijímacích zkoušek se nyní mění na 3 dny.
Další diskuse se zaměřila na oborové podmínky. Podmínky ještě nejsou finalizované a nebyly
kontrolované se AR. Obory / programy lze rozdělit do 3 skupin:
1. ty, které lze otevřít hned (staré akreditace a ty, které Rada pro vnitřní hodnocení schválí
v červnu). Nové akreditace by bylo potřeba teď v létě doladit a nahrát do Informačního
systému: Asi do 18. června jsou potřeba partikulární podmínky od ústavů, do konce července
1

2.
3.

se to musí kompletně dát do Informačního systému, který na to ale nejdřív musí být připraven.
K tomu patří i to, že samostatně otvírané specializace musí mít svůj kód (proto o tom musíme
rektorát informovat co nejdřív). V průběhu srpna by rektorát schválil podmínky, v září se to
předloží AS FF a od začátku října se může otevřít přihlašování.
Ty, které je možné otevřít později (nové akreditace, které by byly schváleny v průběhu příštího
roku). Už v tuto chvíli nicméně bude dobré mít informace o podmínkách PŘ od ústavů.
Učitelské programy. U nich bude postup podobný jako u dalších programů, jejichž akreditace
se chystá. Měly by být schváleny během roku a pak v červnu by se měly konat přijímačky. Pouze
3 programy se neschvalovat nebudou, protože ústavy nedodaly podklady. (Učitelské
akreditace prošly studijní komisí v květnu 2016, nicméně po změnách budou předloženy komisi
nově.)

Závěrem padl návrh poskytnout výsledný materiál k přečtení někomu mimo fakultu s otázkou, je-li
srozumitelný pro předpokládané „uživatele“. Dr. Soukup vyzval členy SK k zaslání případných dalších
komentářů a připomínek k chystaným novým podmínkám přijímacího řízení (až do července).
Zapsala: Iveta Pastyříková
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