
Zápis ze zasedání legislativní komise AS FSV UK, 23. 3. 2017 
Hollar, kancelář děkana FSV UK, od 9:00 
 
Přítomní členové LK: Červinka, Kukačka, Ludvík, Novotný, Svobodová 
Hosté: Emler, Halada, Končelík, Soukup 
Omluveni: Ditrych, Weiss 
 
        1.    Návrhy vnitřních předpisů FSV UK 
 
Členové legislativní komise AS FSV UK a hosté se na svém zasedání vyjadřovali k návrhům 
nové podoby vnitřních předpisů FSV UK a k podnětům na jejich úpravy zaslaných studijnímu 
proděkanovi Soukupovi a LK AS FSV UK před zasedáním. Níže jsou uvedené pouze klíčové 
body diskuze k následujícím pěti diskutovaným dokumentům. 
 
STATUT FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY 
 
·         Obsah preambule 
·         Zdůraznění kvality a etiky u činností fakulty. Bude doplněn článek o kvalitě tvůrčí, 
vzdělávací a další související činnosti 
·         Formální reorganizace dalších součástí fakulty (mimo instituty) na centra za účelem 
větší flexibility v případných budoucích změnách ve struktuře fakulty. Tato změna by měla 
mj. i rozpočtové dopady a bude dále diskutována na zasedání AS FSV UK 
·         Zájmová sdružení na FSV UK 
·         Neslučitelnosti s členstvím v AS FSV UK 
·         Návaznosti mandátu členů studentské komory AS FSV UK 
·         Neslučitelnosti členství ve VR FSV UK 
·         Členství v kolegiu děkana a v rozšířeném kolegiu děkana 
·         Pracovní úvazky nově jmenovaných ředitelů a vedoucí dalších součástí fakulty na 
základě výběrových řízení. K této problematice bude vyžádán právní rozbor 
·         Složení vedení institutu 
·         Složení oborových rad doktorských studijních programů 
·         Stanovení podmínek výběru studentů pro účast na výměně studujících 
·         Pracovní poměry pracovníků v kategoriích AP2, AP3, AP4 a L2 sjednávané na dobu 
neurčitou 
 
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY 
KARLOVY 
 
·         Podmínky pro individuální studijní plán 
·         Pravidla pro výmaz zápisu do předmětu 
·         Druhé opravné zkoušení před komisí vždy u druhého zápisu do povinného předmětu 
·         Povinnosti studentů studujících v zahraničí v rámci programů Erasmus+, a dalších 
dohod 
·         Lhůty pro schvalování tezí bakalářských a diplomových prací 
·         Minimální rozsahy bakalářských a diplomových prací v češtině a jiných jazycích 
·         Forma odevzdávání závěrečných prací 



·         Vypisování termínů zkoušek 
·         Pedagogické aktivity doktorských studentů 
·         Přerušení studia a kontrola plnění povinností doktorských studentů 
·         Obhajoba disertační práce 
·         Publikace výsledků disertační práce 
·         Počet posudků pro disertační práce 
  
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FAKULTĚ SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY 
KARLOVY 
  
·         Pravidla pro prospěchová stipendia pro magisterské studenty 
·         Stipendijní pravidla pro studenty s oceněním v ČR nebo v zahraničí 
·         Stanovení výše stipendia za vynikající tvůrčí výsledky 
·         Doktorandská stipendia a platby sociálního a zdravotního pojištění 
  
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD 
  
·         Podmínky zániku členství v disciplinární komisi fakulty 
  
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY FAKULTY SOCIÁLNÍCH 
VĚD 
  
·         Podmínky uznávání diplomové práce jako rigorózní práce 
  
  
Závěry diskuze nad výše uvedenými body budou zapracovány a upravené znění 
projednaných pěti dokumentů bude zařazeno do podkladů pro dubnové zasedání AS FSV 
UK. 
  
  
Zapsal: Červinka 
 


