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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 26. listopad 2012 

 

Přítomni: M. Kubát, J. Končelík, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  

Omluveni: T. Karásek, J. Kolek, K. Králová 

 

Sdělení děkana: 

1) Z RUK byly přiděleny finanční prostředky na doktorská stipendia, proděkanka Švarcová 

informovala o financování stipendií a o čerpání prospěchových stipendií. 

2) Informoval, že během vánočních svátků bude knihovna na FSV UK uzavřena. 

3) Sdělil, že bylo vydáno aktualizované opatření děkana k poskytování příspěvků zaměstnancům 

FSV UK ze sociálního fondu, informace k vydání tohoto opatření bude rozeslána e-mailem.  

4) Dne 3. 12. 2012 se koná kolegium rektora, požádal o případné připomínky k podkladům pro 

konání kolegia rektora.  

5) Informace o konání voleb do AS FSV UK bude rozeslána e-mailem.  

6) Představil návrh pana proděkana Karáska k úpravám prostor budov FSV UK (Hollar a 

Jinonice) a k jejich rozpočtovým implikacím (vytvoření studentské místnosti v budově Hollar, 

reprezentativních prostor v Jinonicích), návrh bude představen 5. 12. 2012 na Hyde parku a 

bude zapracováno do rozpočtu na rok 2013. 

 

Informace proděkanů fakulty: 

 

5) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D.– proděkan pro vědu a výzkum  

5a) Sdělil, že byly podány tři projekty OPPA z IPS FSV UK, ISS FSV UK a IES FSV UK. 

5b) Představil kolegiu přehled podaných projektů GAUK (celkem 115 projektů). 

 

6) MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy 

6a) Připomněl, že se dne 5. 12. 2012 koná v budově Hollar Hyde park, kde bude projednáno 

vytvoření studentské místnosti na FSV UK. 

 

7) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

7a) Do 10. 12. 2012 by měl být spuštěn systém elektronických přihlášek, na základě instalace 

nového účetního programu umožní systém párování služeb poplatků. 

7b) Informoval o možnosti fakulty, podílet se na vytváření kvalitních hesel pro Wikipedii, 

kolegium návrh projednalo a bude předmětem dalších jednání. 

 

8)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

8a) Informovala o dodání podkladových zpráv doktorského studiu z institutů FSV UK pro 

Akreditační komisi. 

8b) Sdělila, že probíhá zjišťování informací pro zavedení kreditního systému doktorského studia.  
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Zapsala: Novosadová 

Vidi: Filip Láb 

 

 

 

 

 

 

  


