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Zápis z jednání kolegia děkana 

         Dne 19. březen 2012 

 

Přítomni:  J. Kolek, J. Končelík, T. Karásek, F. Láb, T. Nigrin, N. Švarcová, P. Soukup 

Omluveni: M. Kubát 

 

Sdělení děkana: 

1) VR chce projednat návrhy přihlášek PRVOUKU, předložit do 4. dubna 2012, 
spolukoordinátorem bude prof. Potůček náhradou za nemocného doc. Kubáta, do 30. 4. musí 
být na RUK podaná přihláška 

2) informace k projektům Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2012  - viz příloha č. 
1 

3) fakulta požádá o bonus za významné granty – vybráno 8 grantů splňující podmínky, informace 
jsou k dispozici na oddělení vědy 

4) informace k rozpočtu a aktuálnímu problému úzce vázaném na fakultní rozpočet – výkaz 
mobility studentů při výjezdech za rok 2011 byl zadán do databáze SIMS až po rozhodném 
datu, které bylo 31. 10. 2012, proto FSV UK vykazuje za rok 0 výjezdů, tím fakulta přichází o 
přidělované prostředky. Proděkan Nigrin předložil zápis, kde ing. Beníšková uvedla, že do 31. 
8. 2011 výkazy připraví vedoucí studijního a OZS, zadání však splněno nebylo – v polovině 
října 2012 zkontrolovat databáze, zodpovědnost za řádné vykazování přebírá tajemník fakulty 

Informace proděkanů fakulty: 

5) doc. Filip Láb – proděkan pro vnější vztahy 

5a) nabídl možnost zúčastnit se odborného setkání a diskusi na téma Spolupráce Pivovarů 
Staropramen s vysokými a středními školami 

6) Ing. Jindřich Kolek – tajemník 

6a) 30. 3. 2012 se bude konat na fakultě cvičný poplach – 9,15 hod. v budově Hollar a 10,45 
hod. v budově Opletalova 

6b) informoval, že ing. Buček upřesní informaci k případné možnosti využít přechodného 
období při zavedení povinnosti vstupních prohlídek k DPP a DPČ od 1. 4. 2012 

6c) proběhla revize opatření děkana – neplatná opatření na webových stránkách fakulty budou  
přesunuta do složky ARCHIV  
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6d) veřejné zakázky – 3. 5. proběhne otevírání obálek a 9. 5. bude pětičlenná komise hodnotit 
nabídky, dvě místa v komisi budou nabídnuty předsedkyni senátu pro členy AS a 
tajemníkům 

 

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

7a) schůzka s vedením CERMATU, schůzka s garanty institutů ohledně státních maturit na rok 
2013/2014 – plán fakulty v dalších 2 letech 

7b) schůzka s proděkanem FHS UK ke změně klasifikační stupnice 
7c) schůzka na FF UK PF UK ohledně přijímacích testů  
7d) informoval o možnosti založit bazar učebnic na fakultě nebo vytvořit elektronické burzy,  

požádá pana Kota s CIVT o založení těchto stránek (stránky budou ve správě studentů, PR 
by mohlo zajistit místnosti) 

7e) diskuze k případnému  přidání do harmonogramu fakulty náhradu výuky za volné dny 
(svátky, apod.) – do nového harmonogramu zadat, že tyto dny bude možné nahradit ve 
volném týdnu 

 

8) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro zahraniční styky 

8a) Erasmus – příští týden proběhne schůzka s koordinátory ERASMU, kde budou dohodnuty 
finální kvóty, 26. 3. proběhne tzv. clearing – oznámení konečných výsledků výjezdů 
studentů 

 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 

 

  

 


