Zápis č. 8
z jednání kolegia děkanky ze dne 3. 4. 2018
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Remr, N. Švarcová, A. N. Tejkalová,
Omluveni: D. Emler, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Kučera, J. A. Víšek
Sdělení děkanky:
1. Fakulta sociálních věd finalizovala včas všechny požadované podklady pro jinonický projekt.
Byla podepsána kupní smlouva na pozemek pro dostavbu budovy, kompletní podklady jsou nyní
posuzovány na MŠMT. Děkanka FSV UK děkuje celému projektovému týmu pod vedením pana
proděkana Karáska i všem dalším zúčastněným kolegyním a kolegům z FSV.
2. Kolegiem byl projednán návrh jednacího řádu AS FSV UK.
3. Kolegiem byl projednán vzor předkládací zprávy k materiálům na senát.
4. Kontrola práce na Plánu realizace strategického záměru v roce 2018. Kompletní podklady pro
první verzi musejí být nahrány do 5. 4. 18:00!! Po projednání 1. verze dokumentu na KD 9. 4.
2018 bude rozeslán RKD ke komentářům na zasedání RKD 16. 4. 2018.
Agenda vnějších vztahů:
5. Dne 1. 4. 2018 nastupuje na OVV tiskový mluvčí, Mgr. et Bc. Jakub Říman.
6. Poslední odměny k insigniím – fragmenty zrodu – a pouzdro na uložení žezla dodá mistr Oliva
první týden v dubnu.
7. Do 31. 3. 2018 běžely náborové kampaně na Facebooku – zvlášť zaměřené na magistry, bakaláře
a uchazeče ze Slovenska.
8. V týdnu 3. - 6. 4. 2018 navštíví několik přednášek FSV studenti z Gymnázia Evolution z 3.
ročníku, kteří mají zájem o studium na FSV UK (letos 12 studentů).
9. Finalizace brožury s nabídkou kurzů U3V.
10. Příprava dalších podkladů pro Den Celoživotního vzdělávání, 21. 4. 2018.
11. Pražské kreativní centrum organizuje 31. 5. 2018 větší společnou akci organizací, které v
budově sídlí – budou osloveny instituty FSV UK a studentské spolky, program je nutné
naplánovat do 18. 4. 2018.
Sdělení členů kolegia děkanky:
JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - proděkan pro rozvoj (omluven)
1. Projekt OP VVV ve výzvě 016 (Jinonice): Na stavební úřad byl předán a 27. 3. dopoledne
vyvěšen na úřední desku certifikát autorizovaného inspektora, který nahrazuje stavební
povolení (viz http://www.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/?doc=1056). Na úřední desce
bude viset 15 dnů.
2. Projekt OP VVV ve výzvě 044 (PRSP): Fakulta byla informována o schválení projektu ze strany
MŠMT, v současně době probíhají přípravné práce pro specifikaci předmětů plánovaných
výběrových řízení a výběr jejich administrátora.
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. - proděkan pro koncepci a kvalitu studia
1. Na odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací byly ve vytištěné i elektronické verzi předány
akreditační spisy studijních programů, které byly na fakultní úrovni projednávány v únoru a
březnu 2018.
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2. Studijní komise AS FSV UK projednala na svém zasedání 28. března 2018 čtyři návrhy
akreditačních spisů Bc. a Mgr. studia. U všech doporučila vyjádřit kladné stanovisko. Tyto čtyři
akreditace bude AS FSV UK projednávat na svém zasedání 3. dubna a VR FSV UK dne 11. dubna.
3. V průběhu dubna bude připraveno opatření děkanky k hodnocení kvality studia.
4. V rámci žádosti UK o institucionální akreditaci figurovala FSV UK v pěti oblastech vzdělávání:
Historické vědy; Ekonomické vědy; Politologie; Mediální a komunikační studia; Sociologie. U
čtyř oblastí získala UK institucionální akreditaci pro všechny stupně studia. U OV Mediální a
komunikační studia ji univerzita jako celek (byly zapojeny též FF a FHS) neobdržela pro
doktorské studium. Připravovaná akreditace studijního doktorského programu Mediální a
komunikační studia tedy bude muset být schvalována na Národním akreditačním úřadu.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání
1. Příprava návrhu opatření děkanky k úpravě výše stipendií a detailů pro žádosti o stipendia na
FSV UK, návrh opatření bude projednán na AS FSV UK.
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. - členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné
studijní programy
1. Stanovení výši poplatků za studium pro AR 2019/2020 - rozesláno na instituty FSV UK.
2. Změna na místě koordinátora programu MA SEC (Sociology in European Context). Dosavadní
koordinátorku Petru Honovou nahradil Martin Tremčinský.
3. Proběhly koncepční schůzky s koordinátory programů BEF (M. Červinka) a MEF (J. Novák).
Mgr. Jiří Remr, Ph.D. - člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy
1. Informoval o další komunikace s ředitelkou Ústřední knihovny UK k průzkumu zájmu o
školení v oblasti e-learningu ze strany ÚKUK ze strany fakult.
Mgr. Tomáš Gec - tajemník fakulty
1. Od 1. 4. 2018 platí nový organizační řád děkanátu.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Alice Němcová Tejkalová
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