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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
• Další zasedání AS FHS UK se uskuteční výjimečně v pondělí 29. 5. od 14.00 hod. Forma zasedání bude

upřesněna.
Více informací najdete   zde .
(3. 5. 2023)

• Na zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 27. 4. byl schválen rozpočet na rok 2023, výroční zpráva o hospodaření za
rok 2022, dodatek k dohodě o půjčce a byla projednána žádost o akreditaci k doktorskému studijnímu programu
Sociální práce.
(3. 5. 2023)

• Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 27. 4. od 16:00 hod. Forma zasedání bude upřesněna.
Více informací najdete   zde .
(11. 4. 2023)

• Ve čtvrtek 30. 3. byla AS FHS UK zvolena kandidátkou na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2023–2027
  doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Návrh na jmenování zvolené kandidátky novou děkankou FHS UK byl odeslán rektorce UK.
(11. 4. 2023)

• Další zasedání AS FHS UK se uskuteční pouze prezenčně ve čtvrtek 30. 3. od 16:00 hod. v místnosti 0.31.
Hlavním bodem jednání bude volba kandidátky na funkci děkana.
Více informací najdete   zde .
(27. 3. 2023)

• S rozšířenými programovými tezemi navržených kandidátek na funkci děkana FHS UK se můžete seznámit   zde .
(16. 3. 2023)
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Základní informace
•   O Akademickém senátu FHS UK
•   Složení akademického senátu fakulty
•   Plánované termíny zasedání akademického senátu fakulty
•   Informace o organizaci voleb a výsledcích voleb do akademického senátu fakulty
•   Kontakty

Základní dokumenty
•   Volební řád  a    Jednací řád  AS FHS UK
•   Volební řád  a   Jednací řád  AS UK
•   Vnitřní předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
•   Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy
•   Zákon o vysokých školách
•   Usnesení AS FHS UK
•   Zápisy ze zasedání akademického senátu fakulty
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Související odkazy na Akademický senát Univerzity Karlovy
•   Časový plán zasedání AS UK
•   Zástupci fakulty v AS UK
•   Přehled zástupců AS UK v komisích a dalších tělesech UK

https://www.cuni.cz/UK-4931.html
https://www.cuni.cz/UK-5718.html
https://www.cuni.cz/UK-5646.html

