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Zápis z jednání kolegia děkana 
 

Dne 4. listopadu 2013 
 
Přítomni: 
J. Kolek, J. Končelík, M. Kubát, F. Láb, P. Soukup, N. Švarcová  
 
Omluveni: K. Králová, T. Karásek 
 
Sdělení děkana:  
1) Projednáno financování rozvojových projektů, konkrétně revitalizace objektu v Jinonicích. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
 
2) doc. PhDr. M. Kubát, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum    
2a) Projednán způsob dalšího financování kurzů pro rok 2013, doposud bylo financováno z prostředků 

OPPI, pro následující rok bude rozpočtováno jako fixní výdaj.  
2b) Kolegium schválilo termín zasílání návrhů členů OVHP a expertních panelů RVVI a to 27. 11. 2013. 
2c) Kolegium schválilo aktualizovanou česko-francouzskou verzi Rámcové dohody o spolupráci s CEFRES. 
 
3) doc. MgA. F. Láb, Ph.D. – proděkan pro vnější vztahy  
3a) Informoval, že se fakulta zúčastnila studentské soutěže s nově vytvořeným klipem k programu 

Erasmus.   
 
 4) Ing. Jindřich Kolek, Ph.D. – tajemník 
4a) Informován zástupci studentů pořádající Andělskou party, že jim byly zamítnuty studentské peníze na 

pořádání Andělské party. Vedení fakulty podporuje studentské aktivity, konkrétní rozdělení finančních 
prostředků nicméně schvaluje AS FSV UK, kolegium navrhlo, aby studenti podali na AS FSV UK novou 
žádost. 

4b) V archivu v Lešticích napadla fakultní knihy a časopisy plíseň a hmyz, problém bude projednán s 
proděkanem Karáskem, bude nutné najít řešení, případně zajištění pronájmu jiných prostor.  

4c) Informoval, že budou v budově Hollar od 18. do 20. 11. 2013 probíhat elektro revize. 
 
5) PhDr. Ing. P. Soukup – proděkan pro studijní záležitosti  
5a) Informoval, že byla podepsána smlouva na vytvoření elektronické rezervace konzultačních hodin. 
5b) Zítra budou na AS FSV UK 16.30 hod. vyhlášeny Zlaté kurzy.  
 
6)  PhDr. N. Švarcová, Ph.D. – proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání  
6a) Požádala o úpravu organizačního řádu - vznik referátu doktorského studia, který bude spadat pod 

studijní oddělení. 
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6b) Dne 24.10. 20132 se konala na RUK schůzka k projednání předpisů o doktorském studiu – zaslány 
připomínky, další schůzka proběhne 5. 12. 2013. 

6c) Na RUK zaslány připomínky k pracovnímu materiálu o vyplácení doktorských stipendií 2013/2014. 
 

6d) Projednáno nastavení pravidel placení příspěvku za členství v asociacích. Poplatek za členství 
v asociacích, konferenční poplatky lze hradit z drobného vydání, je nutné doložit doklad o zaplacení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Filip Láb 


