Zápis č. 14
z jednání kolegia děkana ze dne 24. 4. 2017
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, Z. Kasáková, T. Karásek, J. Končelík, J. Krejčí, N. Švarcová
Omluveni: D. Emler, F. Láb, P. Soukup
Sdělení děkana:
1) Podklady na AS FSV UK zašle proděkanka Švarcová, mezinárodní hodnocení na FSV UK se
zúčastní proděkan Soukup a proděkanka Kasáková.
2) Další schůzka kolegia děkana se uskuteční v úterý 2. 5. 2017 ve 13.00 hodin.
Sdělení proděkanů:
3) doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
3a) Vyhlášeno 2. kolo soutěže Primus - potvrzení přístupu vedení fakulty pro ředitele institutů:
spolufinancování ze strany fakulty bude stejné jako vloni, tedy 25 % fakulta, 25% institut (+
50% financování z prostředků UK; celková výše podpory je až 3 mil. korun na jeden rok).
3b) Z rektorátního Centra pro přenos poznatků a technologií: přišel požadavek, aby se nastavil
systém komunikace s VaV pracovníky a vedením fakulty (součásti), měla by proběhnout
prezentace na rozšířeném kolegiu (v podzimním termínu?), v rámci které by fakultní skauti (dr.
Petr Witz, Bc. Tomáš Renner) představili aktuální výzvy týkající se komercializace výsledků VaV
a případně jiných novinek z této oblasti.
4) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy
4a) Účast OVV FSV UK na workshopu APUA (sociální sítě v akademickém prostředí).
4b) V sobotu 22. 4. 2017 se konal v Karolinu Den celoživotního vzdělávání a Festival Absolventů UK.
4c) Jsou vytištěny nové brožury U3V, kromě distribuce na Dni CŽV a studijním oddělení budou
rozeslány také do seniorských center.
4d) Byly rozeslány aktualizované letáky k doktorskému studiu.
4e) Probíhají práce na tvorbě nového webu, aktuálně řešení grafiky a hlavní struktury českého
webu.
4f) Příprava výroční zprávy za r. 2016. Podklady je nutné zaslat S. Fišerové do 23. 5. 2017.
4g) HydePark - setkání posluchačů s vedením fakulty proběhne 4.5. od 15:30 v místnosti 1034,
Areál UK Jinonice.
5) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj
5a) Pan Kraus připravuje rezervační systém pro zapůjčení skútrů.
5b) OP VVV - dostavba jinonického areálu, informoval o schůzce s úředníkem magistrátu hl.m.
Prahy k přípravě smlouvy o smlouvě budoucí, na MŠMT bude zaslána žádost o přezkum. Dále
informoval o dalším postupu získání stavebního povolení, územního rozhodnutí, primárně se
nyní řeší odkup pozemků.
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty
6a) PhDr. Fišerová zašle připomínku k přípravě výroční zprávy.
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7) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
7a) Informovala o Dnech UK ve Spojeném království.
7b) Ve středu 26. 4. 2017 se zúčastní schůzky s rektorem Jerevanské univerzity.
7c) Ve čtvrtek 27. 4. 2017 bude společně s proděkanem pro studijní záležitosti zastupovat vedení
fakulty na setkání se zahraničními hodnotiteli.
7d) Vybrána nová pracovnice na OZS, která nastoupí 2. května 2017.
8) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium
8a) Na RUK odeslal analýzu nedokončených doktorských studií, k níž připojil stanovisko CERGE.
8b) Z RUK byl zaslán návrh převodníku oborů, který má sloužit k vymezení oborů UK, což bude
využíváno v rámci přípravy institucionální akreditace. Návrh převodníku dostali k
připomínkování ředitelé institutů.
8c) Na RUK proběhne 26. dubna další školení ohledně přípravy institucionální akreditace, akce se
zúčastní i někteří zaměstnanci studijního oddělení. Na školení bude prezentována databáze, do
níž budou všechny fakulty doplňovat potřebné údaje.
Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
dekan@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 236

www.fsv.cuni.cz

