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Zápis č. 27  
z jednání kolegia děkana ze dne 2. 10. 2017  

 
Přítomni: P. Bednařík, T. Gec, T. Karásek, Z. Kasáková, J. Končelík, F. Láb, N. Švarcová 
Omluveni: D. Emler, J. Krejčí, P. Soukup  
 
Sdělení děkana: 
1) Poděkování proděkanu doc. Lábovi za oslovení akademické obce.  
2) Zítra zasedá AS FSV UK - volební proslovy prof. Černého a kandidátů na děkana.  
3) Dne 8. 12. 2017 se koná doktorská promoce.  
 
Sdělení proděkanů: 
3) doc. MgA. Filip Láb, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy 
3a) Nabídka na spolupráci s TechnicDays.cz, online přednášky se sledovaností přes 1700. Letos v 

termínu od 6. 11. 2017, návrh partnerství s FSV UK.  
3b) Autobus pro účastníky odlévání insignií bude odjíždět 7. 10. v 5:30 od kavárny Savoy.  
3c) Příprava cedule dárců na insignie.  
3d) Z RUK dotaz k přípravě letáku na 5 nejzajímavějších věcí na FSV UK.  
3e) Předání webu.  
 
4) JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
4a) Informoval o přípravě elektronického systému konzultačních hodin, bude informovat RKD. 
4b) Na RUK odeslána předběžná verze průběžné zprávy o plnění institucionálního plánu, 

poděkování řešitelům za dodání podkladů a spolupráci.  
 
5) PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium  
5a) Informoval o průběhu setkání na RUK k institucionální akreditaci - programy k akreditaci musí 

být předloženy na rektorát v dubnu 2018 - tzn. v únoru a březnu 2018 by měly návrhy 
projednávat AS FSV UK a VR FSV UK. Doktorské studijní programy mají termín odevzdání na 
rektorát v červnu 2018. V průběhu října se konají kulaté stoly, pro FSV UK byl stanoven termín 
ve čtvrtek 19. 10. 2017 - podklady z institutů FSV UK (seznamy plánovaných akreditací v roce 
2018) zašle na odbor akreditací. 

5b) Kolegiu děkana zaslal ke schválení Opatření děkana o organizaci doktorského studia na FSV UK. 
Opatření vychází z univerzitních a fakultních studijních předpisů platných od 1. 10. 2017. Návrh 
OD byl v září poskytnut všem institutům k připomínkování. Vyjádření přišlo pouze od IPS FSV 
UK, se zástupkyní institutu pak byly tyto připomínky projednány. 

5c) Diskutovány připomínky k novým webovým stránkám.  
 
6) Mgr. Tomáš Gec – pověřený tajemník fakulty 
6a) Ústřední knihovna připravuje zaškolování na systém TURNITIN - informace proděkan Soukup.   
6b) Informoval  o vydaných opatření děkana: 

18/2017 - Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti  
 týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a  
  zpřístupnění v elektronické podobě 

       22/2017 - Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti za výuku  
    realizovanou na FSV UK 
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23/2017 - Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 2017/2018  
      na FSV UK 

24/2017 - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
      informacím, ve znění pozdějších předpisů 

26/2017 - Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd  
 
7) PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. - proděkanka pro ekonomiku 
7a) Příprava opatření děkana o čerpání grantů.  
 
8) PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 
8a) Návrh na ocenění děkana pro prof. Beate Fieseler z Heinrich Heine Uni Düsseldorf - kolegium s 

návrhem souhlasí.  
8b) Informovala o personální situaci na OZS. 
8c) Spolupráce s RUK ohledně potenciální spolupráce s Indiana University. 
8d) Příprava Dnů UK v Nizozemí ve spolupráci s RUK. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Klára Novosadová  
Vidi: Jakub Končelík 

 

 


