Zápis z oborové rady pedagogiky tance z 3.11.2011
1)
Úprava struktury zkoušky z tanečních technik pro přijímací zkoušky.
Po domluvě bude upravena struktura zkoušky Klasického tance – 3 cvičení u tyče, 2-3 na
volnosti (adagio, pirouette) a skoky. Moderní tanec – bude zachována osvědčená struktura
tréninku, Lidový tanec rovněž.
Celý průběh doporučujeme upravit takto: Moderní tanec – kde se rozcvičí, Klasický tanec a
Lidový tanec nakonec.
II. kolo – adepti přijímací zkoušky si připraví 2 variace budoucí volené specializace a 1
variaci z jiné techniky. Pro další rok je třeba tento požadavek zadat i do informací pro
uchazeče. Tento rok je možno adepty vyzkoušet ze znalosti jiné techniky formou pohovoru.
2)
Státní závěrečné zkoušky.
Je třeba přesně domluvit stejné požadavky pro všechny bakaláře a magistry, aby měli stejné
požadavky i podmínky při závěrečné zkoušce.
V. Janeček – i u státnic je třeba se posluchače zeptat na něco, co nemá připraveno. Zjistit
jakým způsobem reaguje v případě, že nemá vše předem připraveno.
Pro pedagogickou praxi je tato akce schopnost zcela zásadní.
3)
Přijímací řízení do Mga.
Všichni musí k přijímacímu řízení dodat písemnou formou teze své zamýšlené diplomové
práce. Není možné aby u řízení teprve vymýšleli co budou možná psát. Téma se během práce
může změnit, ale prvotní představa by měla být jasná.
4)
Prostředky pro hostující pedagogy.
Pedagogové se ptají kolik máme financí pro hostující pedagogy. Bylo by dobré zjistit kolik
financí lze získat na hostující pedagogy. Dříve existoval balíček se kterým katedra mohla dle
uvážení nakládat, nyní nevíme zda máme možnost pozvat zajímavé pedagogy z oboru. Zazněl
požadavek o zprůhlednění toku financí po fakultě. Katedry by si mohly lépe naplánovat
chystané akce, kdyby si mohly s určitým obnosem hospodařit samy.
5)
Individuální plány.
Pedagogové nejsou spokojeni s nynějším systémem udělování individuálních plánů. Pro další
období jej navrhujeme upravit tak, že student nejprve podá žádost na katedru, kde se vyjádří
pedagog hlavního oboru, případně další pedagogové, a pak teprve student může žádat podpisy
od vyučujících jednotlivě. Individuální plány se udělují pouze na semestr, nikoli na celý rok.
Již dříve byl tento požadavek takto domluven, bylo by dobré jej i nadále dodržovat neboť se
osvědčil. Domluvený způsob byl odsouhlasen na poradě 17.2. a 17.3.2010, a to všemi
přítomnými!
6)
Problémoví studenti.
Studenti, kteří nevykazují příliš dobrou docházku a plnění studijních povinností budou na tuto
skutečnost upozorněni. Omluvenky je třeba dodávat zásadně písemnou formou, která bude
pro pedagogy umístěna na nástěnce. Pro příště nebude akceptována omluva způsobem vzkazu
po třetí osobě.
7)
Seminář – Robin Lewis
Po
14.15 – 15.45
Út
9.00 – 10.30, 14 – 16 open claas
St
10.45 – 12.15, 14 – 16 open claas
Čt
12.30 – 14.00, 14 – 16 open claas
Pá
9.00 – 10.30
Tento seminář je povinný pro studenty pedagogiky, vyučující budou kontrolovat docházku
v případě, že se čas týká jejich lekce.
Zapsala: Mgr. Marie Vurmová

