
 
 
 

 

 

ZÁPIS Č. 68/2020 

z hlasování Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské 

Univerzity v Českých Budějovicích 

per rollam 

 

 

V období mezi dvěma zasedáními AS FF JU, tj. mezi 12. 2. 2020 a 13. 5. 2020, proběhla tři 

hlasování per rollam. 

 

1) Hlasování o  rozhodnutí děkana: 

Dne 18. 3. 2020 byl všem senátorům a senátorkám AS FF JU zaslán ke schválení návrh 

rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu 

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy a navazujícího 

magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy se specializací německý 

jazyk a literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro 

akademický rok 2020/2021. Hlasovalo 11 z 11 senátorek a senátorů, kteří vyjádřili 

souhlas s navrženým rozhodnutím. 

 

 

2) Věcné záměry žádosti o akreditaci studijních programů: 

Dne 15. 4. 2020 byl všem senátorům a senátorkám AS FF JU zaslán k projednání a 

schválení následující dokumenty:  

 Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu Německý jazyk a literatura 

(navazující magisterský studijní program pro sdružené studium) 

 Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu: specializace Překladatelství 

anglického jazyka – překladatelství italského jazyka (navazující magisterský studijní 

program) 

 Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu  Románská filologie: 

specializace Italská filologie (navazující magisterský studijní program pro sdružené 

studium) 

Hlasovalo 10 z 11 senátorek a senátorů, kteří vyjádřili souhlas s navrženým rozhodnutím. 

Zároveň byli senátoři a senátorky seznámeni se situací vyplývající z nouzového stavu, a 



 
 
 

 

sice, že po vyhlášení nouzového stavu se funkční doba senátu prodlužuje do 120 dní po 

skončení nouzového stavu. 

 

3) Hlasování o  rozhodnutí děkana: 

Dne 30. 4. 2020 byly všem senátorům a senátorkám AS FF JU zaslány ke schválení návrhy 

rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické 

fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2020/2021 a 

rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů na 

Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 

2020/2021 bez přijímacích zkoušek. Hlasovalo 10 z 11 senátorek a senátorů, kteří 

vyjádřili souhlas s navrženým rozhodnutím. Zároveň byli členové AS FF JU obeznámeni s 

počtem přihlášených studentů ke studiu na FF JU.  

 

 


