Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 29. ledna 2014

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny
Program:
1. Informace vedení fakulty
2. Diskuse k záměru přijmout opatření děkana podle čl. 69 Pravidel pro organizaci studia
na PF UK
3. Předběžná informace o výsledku hospodaření fakulty v r. 2013
4. Různé
Zasedání zahájil kol. dr. Staša.
Informace vedení fakulty
V rámci tohoto bodu programu děkan prof. Gerloch rekapituloval na základě
statistických údajů vývoj fakulty za uplynulých 8 let a poděkoval členům senátu za
spolupráci.
Diskuse k záměru přijmout opatření děkana podle čl. 69 Pravidel pro organizaci studia
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl proděkan prof. Kuklík. Obsahem
opatření by měly být administrativně technické podrobnosti týkající se klauzurních prací
a závěrečných (= diplomových, disertačních) prací. Problémem je vztah k úpravě rigorózních
prací (společný režim zveřejňování, nejde však o studium). Opatření bude přijato až v novém
funkčním období.
Senát vzal informaci bez diskuse konsensuálně na vědomí.
Předběžná informace o výsledku hospodaření fakulty
Úvodní slovo k tomuto bodu programu přednesl tajemník fakulty dr. Hřebejk.
Předběžně lze výsledek hospodaření fakulty hodnotit jako vyrovnaný s nepatrným přebytkem
(v řádu tisíců Kč). V rozpravě vystoupili kol. doc. Beran a kol. Růžička.
Senát vzal informaci konsensuálně na vědomí.

Různé
A. Kol. Mgr. Makajev vznesl dotaz na probíhající jednání fakulty s KaM ve věci rekonstrukce
menzy. Tajemník fakulty dr. Hřebejk potvrdil, že jednání probíhají (s tím, že cílem úprav je
celkové vylepšení prostoru studentské jídelny).
B. Tajemník fakulty dr. Hřebejk informoval o přípravě publikace úplných znění vnitřních
předpisů fakulty. Redakčními pracemi bude pověřen Mgr. Tomáš Dočkal.
C. Kol. dr. Staša a kol. Mgr. Makajev informovali o projednávání návrhu dílčí změny přílohy
č. 6 Statutu UK v orgánech AS UK. Požadavek vyjádřený v usnesení AS PF UK ze dne 18.
prosince m. r. byl do znění předpisu zapracován; kromě toho byla stanovena nulová výše
poplatku za další studium (obojí na základě pozměňovacích návrhů kol. Mgr. Makajeva).
D. Kol. dr. Staša informoval o svolání prvního zasedání senátu v příštím funkčním období.
Zasedání se bude konat ve středu 12. února odpoledne.
E. Kol. dr. Staša poděkoval členům senátu za práci v uplynulém funkčním období.
Zapsal: Staša
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