Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo
spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními
předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy .

AKTUALITY
•

Upozorňujeme, že se blíží poslední možný termín pro podání žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové
činnosti studentů a také termín pro podávání žádostí o pravidelnou podporu zájmové činnosti studentů pro
rok 2022.
Všechny potřebné informace najdete zde .
(17. 9. 2021)

•

Ve čtvrtek 9. 9. projednal AS FHS UK opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika a schválil
podmínky přijímacího řízení pregraduálních programů na ak. rok 2022/2023. Senátoři dále diskutovali o začátku
dalšího ak. roku a souvisejících epidemických opatření a o připravenosti fakulty na případnou další online výuku.
Více informací o najdete zde .
Další zasedání AS FHS UK se uskuteční 14. 10. a 25. 11.
(13. 9. 2021)

•

Po letních prázdninách se zasedání AS FHS UK uskuteční ve čtvrtek 9. 9. od 17,00 hod. Jednání se uskuteční
online.
Další informace najdete zde .
(1. 7. 2021)

•

Ve středu 30. 6. se na zasedání AS FHS UK schvalovala Výroční zpráva o činnosti FHS UK v roce 2020, Strategický
záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na období 2021-2025, Plán realizace Strategického záměru
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2021 a senát rozhodl na základě podnětu děkanky o zřízení
Oddělení veřejných zakázek FHS UK.
Na funkci rektora UK senát navrhl prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D.
Další informace najdete zde .
(1. 7. 2021)

•

V červnu se uskuteční ještě jedno poslední zasedání AS FHS UK před letními prázdninami a to v netradičním
termínu ve středu 30. 6. od 10,00 hod. Jednání se pravděpodobně uskuteční hybridně (bude včas upřesněno).
Další informace najdete zde .
(18. 6. 2021)

•

Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 17. 6. se uskutečnila debata s kandidujícími na funkci rektora UK prof.
MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D. a prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. Také bylo jednohlasně schváleno
nové znění Volebního řádu AS FHS UK po doporučených úpravách Legislativní komise UK.
(18. 6. 2021)

•

Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 27. 5. senátoři schválili návrh rozpočtu FHS UK na rok 2021, diskutovalo
se o provozu fakulty a o přípravě diskuse s kandidáty na rektora UK.
Další informace najdete zde .
(28. 5. 2021)

•

Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 29. 4. senátoři schválili Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok
2020, změnu Jednacího řádu AS FHS UK a nové znění Volebního řádu AS FHS UK. Diskutovalo se o obnovení
výuky na fakultě a o podmínkách rezervace kurzů.
Další informace najdete zde .
(30. 4. 2021)
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•

Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 1. 4. senátoři souhlasili se zřízením nové proděkanské agendy týkající se
informačních systémů. Touto agendou bude pověřen stávající proděkan dr. T. Holeček. Dále byly chváleny změny
v přijímacích podmínkách některých programů pro rok 2021/2022 a bylo schváleno rozdělení podpory na programy
Progres pro tento rok.
Další informace najdete zde .
(7. 4. 2021)
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