Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 08.10.2008
Přítomni: dle prezenční listiny SK ASUK, J.M. rektor Václav Hampl, prof. Stanislav
Štěch (prorektor pro rozvoj), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), Ing. Josef Kubíček
(kvestor UK), Ing. Bém (KaM UK) , Ing. Prajer (KaM UK)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání
Transformace KaM UK – věcný záměr změny vnitřních předpisů
Návrh valorizace limitů pro stipendia
Bila kniha
Informace z SK RVS
Různé

Průběh jednání:
1. Zahájení zasedání
2. Transformace KaM UK – věcný záměr vnitřních předpisů
a. JM rektor představil věcný záměr vnitřních předpisů nutných k
transformaci KaM. Kancléř rozvedl strukturu předloženého materiálu.
b. Předseda SK zahájil diskuzi k předloženému materiálu, nebyly
připomínky.
c. Sociální komise vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému záměru
na změnu vnitřních předpisů.
Usnesení bylo přijato 8-0-2
3. Návrh valorizace limitů pro stipendia
a. JM rektor představil věcný záměr valorizace limitů pro stipendia.
b. Předseda SK zahájil diskuzi, byla probírána otázka důvodu existence
stropu stipendií vzhledem k diferenci zdrojů mezi fakultami, padl
návrh na zachování stávajícího minima prospěchového stipendia bez
navýšení o inflaci, byl diskutován systém oceňování prospěchu.
c. Sociální komise vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému
věcnému záměru opatření rektora na úpravu limitů pro stipendia na
UK.
Usnesení bylo přijato 10-0-1
4. Bílá kniha
a. JM rektor prezentoval reakci UK na představenou verzi Bílé knihy, její
přípravu a odezvy. Vypořádání připomínek k Bílé knize by mělo být
hotové do konce října. Dále byly diskutovány termíny příprav Bílé
knihy a možnosti zisku peněz z rozpočtu pro vysoké školy –
financování VŠ klesá. Prorektor Štěch hovořil o možnosti přípravy
konstruktivní verze alternativní BK se zapojením expertní skupiny.
b. Ján Říha přednesl stanoviska SK RVS k Bílé knize a jejich připomínky
hlavně ke změnám financování a pozice studentské reprezentace.

5. Informace z SK RVS
a. Došlo ke změně ve vedení SK, Ján Říha byl zvolen předsedou.
Připravují 17. evropskou konvenci studentských organizací a v únoru
se bude konat programová konference v ČR. Připravují rozvojový
projekt do oblasti studijní mobility, vznik centra v Praze. Připravuje se
oslava k 17. listopadu a udělení Opletalovy ceny – senát by měl
někoho navrhnout. JM rektor nabídl podporu pro 17. evropskou
kovenci.
6. Různé
a. Problematická situace zahraniční studentky na kolejích Jižní město.
Kolega Šatra přednesl výhrady proti postupu KaM vůči zahraniční
studentce ubytované na koleji Otava. Problém bude řešen detailněji na
GPKR s ředitelem KaM.
Zapsal: Mgr. Ondřej Kuda
Vidoval: Bc. Jan Šimek

