Zápis č. 11
z jednání kolegia děkanky ze dne 7. 5. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Remr, A. N.. Tejkalová,
Omluveni: T. Karásek, N. Švarcová, J. Kučera, D. Emler, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. Termín pro zaslání podkladů pro Výroční zprávu FSV UK je 15. 5. 2018.
2. Informace z rozšířeného kolegia rektora - založení univerzitního centra izraelských studií.
Jedná se o iniciativu dr. Králové a dr. Kubátové, kterou vedení fakulty maximálně podporuje a
intenzivně spolupracuje na realizaci s vedením univerzity. Centrum bude ukotveno na IMS FSV
UK, počáteční konsorcium bude společné s IPS FSV UK, postupně budou zapojeny i další
fakulty.
3. Zahraniční doktorandi studující v zahraničních studijních programech. Vyplácení stipendií. V
principech bude zakotvena rozpočtová podpora od r. 2019.
Sdělení členů kolegia děkanky:
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. - proděkan pro studijní záležitosti
1. Podmínky přijímacího řízení na ak. rok 2019/2020 - zapracovávání komentářů z institutů, aby
mohly být předloženy na červnový AS FSV UK.
2. Příprava na čtvrteční Metodickou návštěvu z RUK.
3. Harmonogram ak. roku 2018/2019 je po schválení změn senátem připraven k vydání.
4. IT komise na téma SIS (za FSV Tomáš Wiesner a LK) s cílem efektivnějšího cílování změn SIS požádal členy KD o zaslání případných připomínek či nápadů.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Akademický senát FSV UK vyjádřil na svém zasedání 2. května kladné stanovisko ke všem sedmi
akreditacím doktorských studijních programů, které byly předloženy k projednání. Nyní bude
tyto akreditace ve středu 9. května 2018 projednávat Vědecká rada FSV UK. Následně budou
tyto akreditace předány na rektorát.
2. Pokračují úpravy akreditačních spisů (projednaných na fakultě v březnu a dubnu) na základě
pokynů rektorátního odboru kvality vzdělávací činnosti a akreditací. Po provedení stanovených
úprav jsou spisy postupně předávány na rektorát k dalšímu projednání.
3. Univerzita Karlova stále nedostala od Národního akreditačního úřadu správní rozhodnutí o
institucionální akreditaci. Proto se ani nemůže zatím odvolat proti rozhodnutí NAÚ neudělit
institucionální akreditaci pro doktorské studium v OV Mediální a komunikační studia a OV
Sociální práce. Absence správního rozhodnutí rovněž znamená, že Rada pro vnitřní rozhodnutí
nemůže přijímat rozhodnutí o udělení akreditací studijním programům v rámci institucionální
akreditace.
4. V Poslanecké sněmovně PČR vznikl poslanecký návrh na novelizaci zákona o VŠ, která by
všechny dosavadní akreditace prodloužila do roku 2024 a umožnila by tak všem stávajícím
studentům dostudovat dle nynějších akreditací. Odpadl by tak složitý problém převádění
studentů do nových studijních programů v září 2019. Novelu má nyní projednávat vláda.
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. - proděkanka pro zahraniční styky
1. Informovala o personální situaci na OZS.
2. Ve čtvrtek 3. května 2018 proběhlo fakultní kolo výběrového řízení pro výjezdy studentů v
rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod.
3. Univerzitní výzva na zahraniční post-docy.
4. Fakultě byly přiděleny další prostředky na internacionalizaci.
5. V pondělí 14. května 2018 se uskuteční schůzka Česko-čínského centra.
6. Komunikace s instituty FSV UK a RUK ohledně spolupráce s americkými univerzitami.
Zpracování podkladů pro RUK na setkání zástupců UK se členy správní rady American Friends
of the Czech Republic.
7. Komunikace s RUK a příprava Dnů UK v Itálii.
8. Dne 30. května 2018 proběhne schůzka na RUK k propagaci cizojazyčných programů.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Informovala o předběžném počtu přihlášek na cizojazyčné studijní programy.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Informoval o postupu přípravy školení na e-learning na univerzitní úrovni.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Informoval o úpravě opatření děkanky č. 11/2017 - Stanovení pracovní doby na
pracovištích FSV UK a opatření děkanky č. 3/2018 - Pravidla pro uzavírání smluvních
vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv.
2. MŠMT, odbor investic vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „UK – ICT, přístroje a
zařízení 2017“ (identifikační číslo v EDS 133D21E000042) - schválení objednávek a
návrhů smluv.
3. Z Magistrátu Hl. m. Prahy zasláno oznámení formou veřejné vyhlášky o společném jednání
a vystavení návrhu celoměstsky významné změny návrhu změny územního plánu Prahy Z
- 2838/00 - nové vedení tramvajové trasy ulicí Opletalova. Připomínky lze zasílat do 24.
5. 2018.
4. Předložil návrh na změnu opatření děkanky č. 3/2018 Pravidla pro uzavírání smluvních
vztahů, postup při uveřejňování smluv v registru smluv a změnu opatření děkanky č.
11/2017 Stanovení pracovní doby na pracovištích Fakulty sociálních věd. Dále informoval o
vydaných opatření děkanky ke zrušení platnosti vybraných opatření děkana fakulty a
škodní komisi.
5. Informoval o přípravě GDPR a spisové služby na FSV UK.
6. Na RUK probíhá příprava výběrového řízení na poskytovatele pojištění.
RŮZNÉ
1. Podklady pro RKD nasdílet do 13. 5. 2018.
2. Dotaz IPS ke studentským praxím - je třeba nejprve ověřit v akreditacích možnosti jejich
realizace na různých pracovištích, a poté případně dále diskutovat s proděkanem pro studijní
záležitosti.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice N. Tejkalová
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