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Zápis z jednání kolegia děkana 

          Dne 5. března 2012 

 

Přítomni:  T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, T. Nigrin, N. Švarcová, P. Soukup 

Omluveni: F. Láb 

Sdělení děkana: 

1) poblahopřál tajemníkovi a proděkanu Lábovi k získání titulu 

2) žádosti k poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. podávat v písemné podobě 
paní Kedníkové přes tajemníka fakulty  

Informace proděkanů fakulty: 

3) doc. PhDr. Michal Kubát ., Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum  

3a) informoval o jednání k PRVOUKu dne 21. 2. – projednány jednotlivé podněty ke struktuře 
programů PRVOUK, na základě sdělení prorektora Volfa, musí dojít ke změně názvu 
PRVOUKu na „ Společenské vědy: zkoumání společenské vědy a politiky“  

3b) z RUK zaslána tabulku s výsledky sankcí za publikace -  vyřazených položek z RIVu 

3c) diskuze k žádosti ředitele Jüptnera, aby FSV UK s FF UK převzali záštitu nad konáním 
kongresu České společnosti pro politické vědy – fakulta má zájem podporovat tyto akce, ale 
je nutné stanovit obecní pravidlo finančního stropu  

3d) kolegium projednalo žádost Kateřiny Králové podanou na ediční komisi k financování  
překladu publikace Alexandire do řečtiny  – finální stanovisko bude projednáno příští týden 
na kolegiu 

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

4a) poděkoval panu Ježkovi a celému oddělení CIVT za realizaci volání zdarma prostřednictvím 
internetu mezi objekty FSV UK – technologie VoIP, změna proběhla bez nutnosti 
přečíslování linek  

4b) informoval, že byly schváleny institucionální rozvojové projekty – schváleno zahájení 
čerpání, vytvořena účetní střediska 

4c) podpora centralizovaných projektů 
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5) Ing. J. Kolek – tajemník 

5a) veřejné zakázky - komise k výběru dodavatelů služeb a dodávek (úklid a kancelářské 
potřeby) proběhne v jeden den najatou firmou, pan Balík provádí specifikaci čisté 
výměry místností v budově Hollar 

5b) předložil nabídky pojišťoven k pojištění objektů Hollar a Opletalova FSV UK 
5c) na vedení děkanátu bude rozděleno celkem 7 lístků zájemcům na ples FSV UK 

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

6a) zveřejněny výsledky hodnocení kurzů, budou předána ocenění zlatých kurzů  

6b) odevzdání reakreditace Bezpečnostních studií od dr. Plechanové k projednání na AS až 
v měsíci dubnu   

6c) informoval k problematice změn přijímacího řízení – univerzitní komise ke státním 
maturitám, schůzka z vedením SCIO 

6d) schůzka s proděkanem FHS k problematice digitalizace přihlášek  

6e) informace k návrhu plateb mezi instituty, bude projednáno na rozšířeném kolegium  

 

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

7a) ERASMUS – proběhla schůzka se studijní a zahraniční komisí, projednány změny splnění 
podmínky studijního průměru 2,0, do 26. 3. by měly být oznámeny definitivní výsledky 
vybraných studentů v rámci akce ERASMUS 

 

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

8a)  rozeslán e-mail s informací ke kurzům třetího věku 
8b) dlouhodobý záměr - implementace center doktorských studií – zřízení CDS na 

institutech – zřizování není povinnost, rozhodnutí je na institutu, informace 
k financování a rozdělování peněz, kolegium schválilo snižování stipendií  

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Filip Láb 

 

 

 


