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Zápis z jednání kolegia děkana 

 
Dne 17. září 2012 

 
Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, M. Kubát, J. Končelík, K. Králová, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
Omluveni:  
 
Sdělení děkana: 
1) Dne 17. 9. 2012 se koná jednání oborové rady IKSŽ. 
2) Kolegium projednalo žádost o poskytnutí tvůrčího volna doc. PhDr. Arnošta Veselého, Ph.D., 

žádost byla kolegiem děkana schválena.  
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
3) PhDr. JUDr. T. Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 
3a) Předložil kolegiu přehled anotace dílčích projektů institucionálního rozvojového plánu FSV UK 
na rok 2013 a informoval o rozdělení financí.  
3b) Informoval o stavu příprav jednotné správy uživatele a elektronického plánování konzultačních 
hodin, ke spuštění JSU by mělo dojít v říjnu 2012, termín bude ještě upřesněn. Dále požádal, aby  
vedoucí oddělení zajistili aktualizaci dat na intranetu FSV UK, pan tajemník sdělil, že aktualizace 
webových stránek vedoucí oddělení zajišťují průběžně. 
 
4) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník 
4a) Sdělil, že proděkanská místnost č. 202 v budově Hollar je připravena k užívání, klíče od 
místnosti zajišťuje vedoucí  PTO pan Balík. 
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 
5a) Na schůzce s panem kancléřem byl projednán návrh změny stipendijních pravidel. 
5b) Požádal kolegium o případné připomínky k opatření děkana „Kurz čínštiny v rámci 
celoživotního vzdělávání na FSV UK“, který se bude konat v rámci CŽV a studenti jej mohou 
využít jako volitelný kurz. Realizace kurzu byla domluvena na základě iniciativy akademického 
senátu s KJP, čímž dochází k naplnění dlouhodobému záměru rozšiřování palety jazyků na KJP. 
Kolegium opatření děkana schválilo, vydáno bude i v anglické verzi. 
5c) Dále bylo projednáno opatření děkana, které upravuje problém vzájemných plateb za výuku 
mezi instituty a programu IEPS, resp. podpory cizojazyčné výuky. 
 
6) PhDr. K. Králová , Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky  
6a) Informovala, že na FSV UK začaly Orientační dny pro zahraniční studenty a požádala, aby na 
institutech byla věnována větší péče pro studenty cizojazyčných programů.  
 
7)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 
7a) Sdělila, že byly vytvořeny webové stránky pro U3V a informovala o vydání nové brožury pro 
U3V. 
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7b) Na intranet fakulty do sekce rigorózní řízení byl zaveden odkaz pro studenty „Často kladené 
otázky“. 
7c) Centrum doktorských studií – probíhají výběrová řízení, která musí být realizována každoročně. 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová 
Vidi: Filip Láb 

 


