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Zápis z jednání kolegia děkana 

 

Dne 23. června 2014 

 

Přítomni: F. Láb, T. Karásek, J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: K. Králová 

 
Sdělení děkana: 

1) Informoval o návrhu, zda by při zavedení centrálního tisku na děkanátu došlo k úsporám za tisk.   
2) Projednány výhody a nevýhody on-line testování.  
 
Informace proděkanů fakulty: 

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

3a) International Visegrad Fund informuje o vyhlášení Visegrad University Studies Grant. Program se 
zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících se států Visegradu (ČR, SR, 
Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové 
studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce. IVF 
uvádí, že každý semestr budou v takovém kurzu/programu vyučovat dva až tři přednášející ze 
dvou různých států Visegradu. Základní informace: http://visegradfund.org/grants/vusg/. Termín 
oddělení vědy pro odevzdání písemné verze grantové žádosti: 3. listopad 2014. 

3b)  Nominace výsledků do II. pilíře hodnocení - osloveni ředitelé institutů, celkem 10 výsledků. 20. 6. 
odeslány na rektorát. Výsledky výběru na RUK budou 25.6. 

3c) Nová výzva RUK k nominaci učebnic na Cenu Jaroslava Jirsy – v původním termínu (únor 2014) 
nepřišla žádná nominace. Rozesláno na instituty. 

 
4) Ing. J. Kolek, MBA – tajemník  
4a) Děkan odsouhlasil podané žádosti na proplacení příspěvku z hypotéky.  

 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti 

5a) Na schůzce na právnické fakultě byl projednán návrh, aby nebylo studentům povoleno přihlašovat 
se na předměty, které již absolvovali, bude podáno přes právní oddělení, FSV  UK vychází vstříc 
poptávce právnické fakulty – drobná oprava studijního zkušebního řádu bude projednána na 
zasedání AS FSV UK.   

 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 

 


