Zápis č. 35
z jednání kolegia děkana ze dne 5. 12. 2017
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, F. Láb, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, J. Krejčí, N. Švarcová
Omluveni: D. Emler, P. Soukup
Sdělení děkana:
1) Informace o výběrovém řízení na tajemníka fakulty.
2) Informoval o přípravě PRSP - nákup vybavení učeben (společný nákup židlí s FHS). Proděkan
Karásek informoval o sběru podkladů a o celkové výši pořízení vybavení (serverů, technického
vybavení, nákupu elektronických knih).
Sdělení proděkanů:
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
1) Na AS FSV UK přednese návrh etické komise.
2) Prof. Kučera potvrzen VR UK jako koordinátor programu Progres Q18. Schůzka Rady Q18 se
uskuteční 6. 12. 2017.
3) Na VR UK proběhla úspěšně jmenovací přednáška doc. Hamplové v oboru Sociologie.
4) Výsledky soutěže GAČR 2018 – získáno 8 standardních projekt z toho 1 spoluřešitelský.
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5)

Vyhlášeno nové kolo soutěže SVV 2018 https://www.cuni.cz/UK-8677.html – tříleté projekty
pokračují. Podán pouze jeden jednoletý projekt - doktorandská konference ISS.
Fakultní termín pro odevzdání průběžných zpráv, resp. nového projektu: 22. ledna 2018.
Instituty budou o termínu informováni.

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy
1) Objednána inzerce v lednovém vydání tištěného časopisu kampomaturitě.cz (z analýz
vychází stále jako často čtené cílovou skupinou).
2) Vyšlo číslo Učitelských novin s přehledem VŠ (z analýz vychází stále jako často čtené cílovou
skupinou)
3) Proběhla schůzka PR a CIVT k nové platformě pro newsletter - kvůli GDPR není ideální
varianta využívání platformy jiné firmy, CIVT ještě navrhne další možnosti, rozhodnuto
bude v příštím roce, v dubnu také kvůli GDPR proběhne "restart" databáze kontaktů zájemci se znovu přihlásí k odběru - se zaškrtnutím potřebných právních souhlasů.
4) Advent na UK - akce se koná v úterý 12. prosince 2017 od 15 do 18 hodin tradičně na
nádvoří areálu budov Karolina a Celetné ul. 20. Akci chce RUK pojmout komorněji, na rozdíl
od předchozích let zde nebudou stánky fakult.
5) Příprava grafiky a objednávka kapesních kalendářů 2018 - opět v české a anglické verzi.
6) Reprezentační ples UK se koná 12. ledna 2018 v tradičních prostorách paláce Žofín.
7) Ve středu proběhne schůzka na RUK k lednové akci k insigniím.
8) Ve čtvrtek proběhne schůzka se zástupcem vysokeskoly.cz ohledně možné spolupráce na
další rok.
9) Schůzka OVV a CIVT proběhla k podobě kontaktů na fakultním webu, bude třeba aby si
zaměstnanci doplnili osobní údaje ve WhoIsu, vyměnili osobní emaily za fakultní, doplnili a
aktualizovali údaje.
10) Probíhají práce na publikaci k insigniím FSV UK.
Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty
1) Návrh smlouvy na užívání prostor na Malém náměstí.
2) Informoval o průběhu jednání Ekonomické komise AS FSV UK.
3) Informoval o průběhu jednání tajemníků fakult UK - záměr centralizovat pojistky majetku v
rámci UK, kolegium souhlasí se zapojením do centralizace.
4) Elektronické stravenky - probíhají jednání s restauračními zařízeními v okolí budovy Hollar.
5) K čerpání školkovného bylo z RUK zasláno vyjádření z RUK, odpověď odborům.
6) Konání plesů řeší jen studentské spolky (dary přijímají zapsané spolky fakulta přispívá).
7) Informoval o vyjádření památkového úřadu k nátěru fasády na budově Hollar (nátěr
omyvatelnou barvou).
PhDr. Petr Bednařík,Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium
1) Na RUK zaslány připomínky k novelám univerzitním předpisů (Studijní a zkušební řád, Řád
přijímacího řízení pro uchazeče a Akreditační řád).
2) Informace o mimořádných stipendiích pro doktorandy zaslána na instituty FSV UK a EO.
3) Ve středu 6. 12, se zúčastní na RUK školení k akreditacím.
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PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky
1) 28. 11. předán certifikát pana děkana paní profesorce Beate Fieseler z Heinrich Heine
University Düsseldorf za dlouholetou spolupráci s katedrou německých a rakouských studií
IMS FSV UK.
2) 5. 12. 2017 končí termín pro vyúčtování podpory zahraničních cest v rámci
internacionalizace MŠMT, probíhá přeúčtování a vyúčtování.
3) 6. 12. 2017 se uskuteční schůzka s panem ředitelem Gregorem ohledně cizojazyčných
programů
4) 6. 12. 2017 pracovníci OZS se zúčastní semináře k vízové problematice zahraničních
studentů na Ministerstvu vnitra ČR.
5) Vyhlášena další výzva kreditové mobility, ke které 5. 12. proběhla schůzka.
6) Podáno 15 návrhů projektů v rámci strategických partnerství na RUK za FSV 1. prosince
2017.
7) 7. 12. 2017 proběhne setkání proděkanů pro zahraniční styky a vedoucích ZO s
prorektorem Škrhou na RUK.
8) 8. 12. 2017 proběhne schůzka s garanty cizojazyčných programů na FSV UK, příprava
podkladů.
9) 8. 12. 2017 se uskuteční schůzka s Allianz Kulturstiftung ohledně budoucí spolupráce.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku
1) Informovala o podkladech na jednání AS FSV UK.

Zapsala: Klára Novosadová
Vidi: Jakub Končelík
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