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Zápis z jednání kolegia děkana 

         Dne 2. duben 2012 

 

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

Omluveni: M. Kubát 

 

Sdělení děkana: 

1) rozdělil pozvánky na účast na slavnostním shromáždění k 664. výročí založení 
univerzity, konané dne 4. 4. 2012 ve Velké aule Karolina 

2) informoval, že z RUK byly zaslány 4 pozvánky pro zaměstnance FSV UK a studenty na 
přednášku dne 3. 4. 2012 na PF UK s Angelou Merkelovou a Petrem Nečasem na téma 
Budoucí podoba Evropy 

3) předložit návrhy na Cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a 
absolventy studia ve studijním program na oddělení vědy (Jitka Semeráková)  

4) poděkoval všem za účast na promocích 

Informace proděkanů fakulty: 

5) doc. Filip Láb – proděkan pro vnější vztahy  

5a) na FSV UK byla zaslána výzva z Magistrátu hl. m. Prahy z odboru památkové péče k 
odstranění banneru na budově FSV UK, odesláno písemné stanovisko, banner bude z budovy 
odstraněn do 14 dnů 

6) PhDr. T. Nigrin,  Ph.D. – proděkan pro rozvoj 

6a) informoval o konání schůzky k jednotné správě uživatele – případná komunikace s firmou o 
instalaci, proděkan Láb navrhl oslovit více firem pro alternativní řešení, proděkan Soukup  zjistí 
fungování JSU na ostatních fakultách 

7) Ing. Jindřich Kolek – tajemník 

7a) informace k rozpočtu k rozdělování finančních prostředků (investice do protiplagiátorskému 
systému, vytvoření insignií pro FSV UK bude odloženo na příští rok)  

7b) na pátek 6. 4. 2012 je vyhlášeno děkanské volno – pro THP je nařízená práce z domova, 
budovy Hollar a Opletalova budou uzavřeny 
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8) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

8a) předložil návrh opatření děkana – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický 
rok 2012/2013 – kolegium návrh schválilo 

8b) schůzka ohledně hodnocení kurzů na UK, jednotlivé fakulty prezentovaly své modely 
hodnocení, na základě schůzky se chystá monotematické číslo časopisu Fórum věnované 
hodnocení kurzů 

 

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

9a) 18. 4. 2012 se bude konat schůzka se zástupci amerických univerzit Spojených států 
amerických  

 

10)PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání 

10a) informovala o schůzce s řediteli k CDS -  od září by CDS mohla začít fungovat na všech 
institutech. Cílem vzniku CDS je podpořit perspektivní doktorské studenty tak, aby se mohli 
plně věnovat akademické kariéře a vědecké činnosti 

 

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 

 

  

 


