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Zápis z jednání kolegia děkana č. 11  

ze dne 21. března 2016 
 
Přítomni: T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, M. Kubát, P. Soukup, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, L. Doleželová, F. Láb 
 
Sdělení děkana: 
1) Poděkoval proděkanům za zástup na promocích. 
2) Z RUK byly zaslány pozvánky k 668. výročí založení univerzity, které se bude konat 7. 4. 2016 ve 

Velké aule Karolina. Pozvánky budou zaslány na instituty FSV UK. 
 
Informace proděkanů fakulty: 
3) PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
3a) Navrhl, aby na infrastrukturních projektech s projektovým manažerem panem Vejvodou 

spolupracovali zástupci institutů FSV UK. Měli by se podílet na projektu pro úpravu Jinonického 
areálu a pro elektronický oběh dokumentů. 

3b) Používání e-mailů studentskými samosprávami – kolegium souhlasí s návrhem umožnit 
samosprávám posílat přes fakultní Gmail hromadné zprávy studentům (nikoliv zaměstnancům) 
institutu, na němž samospráva působí. Součástí této hromadné komunikace bude vždy osoba 
zmocněná ředitelem daného institutu, která zajistí dohled na způsobu využívání této formy 
komunikace. Konkrétní technické nastavení zajistí fakultní administrátor SIS ve spolupráci s CIVT. 
 

4) PhDr. Ing. Petr Soukup – proděkan pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání 
4a) Informoval o přepočtu částek mezi placenými programy – viz opatření č. 29/2015 (nezapočítává 

IEPS). 
4b) Akreditační komisi byl zaslán dopis, kde jsme akceptovali zamítnutí spisu Strategická komunikace, v 

případě žádosti o akreditaci oboru Media & Area Studies byla předána na RUK revidovaná žádost. 
4c) Z RUK zaslán přípis ke změně v akreditacích. 
 
5)PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
5a) Informovala o průběhu Dnů UK ve Švýcarsku na univerzitě v Ženevě (UNIGE) a univerzitě v 

Lausanne (UNIL), které proběhly v dnech 14. -15. 3.2016. 
5b) Informovala o průběhu výběrového řízení na pracovní pozici Vedoucí oddělení zahraničních styků.   
5c) Informovala, že bude probíhat výběrové řízení do Fondu mobility. 
5d) Dnes se zúčastní schůzky se zástupci univerzity v Caracasu. 
 
6) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
6a) Pravidla rozdělování prostředků za samoplátce na stáži (Short Study Visit Programme) mezi 

jednotlivé instituty FSV UK rozešle Klára Novosadová pro informaci ředitelům a tajemníkům FSV 
UK. 

 
Zapsala: Novosadová Klára 
Vidi: Jakub Končelík 


