UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta humanitních studií

Zápis ze zasedání Vědecké rady FHS UK
ze dne 23. října 2014
PROJEDNANÉ BODY PROGRAMU:
1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 23. října 2014
- program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen
2. Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
22. září 2014
- zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen
3. Žádost o schválení návrhu na udělení akreditace oboru habilitačního řízení/oboru
řízení ke jmenování profesorem Sociální a kulturní antropologie
- žádost o schválení návrhu na udělení akreditace byla Vědeckou radou FHS
UK schválena
4. Různé
- byly upřesněny termíny dalších zasedání: 5. února 2015 a 11. června 2015
- byla projednána změna ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Humanitní studia, studijního oboru Integrální studium člověka obecná antropologie s výukou v českém a anglickém jazyce
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PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
16 členů z celkového počtu 26 členů s platným hlasovacím právem
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc.
prof. RNDr. Helena Illnerová, CSc.
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
doc. Ing. Karel Müller, CSc.
doc. prom. fil. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

0 z 6 čestných členů

OMLUVENÍ ČLENOVÉ VR FHS UK:
10 členů s platným hlasovacím právem
prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Pinc
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Prezenční listina je součástí zápisu.
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V 16:00 uvítal děkan FHS UK, doc. Benyovszky, všechny přítomné a zahájil zasedání
Vědecké rady FHS UK.

1.

Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 23. října 2014
Děkan seznámil členy vědecké rady s jednotlivými body programu zasedání a přednesl
stručný průvodní komentář k předkládaným materiálům. Nikdo neměl k programu
žádné připomínky.
Program zasedání byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

2.

Schválení zápisu ze zasedání Vědecké rady FHS UK, které se uskutečnilo
22. září 2014
Děkan stručně připomněl jednotlivé body minulého zasedání rady a poté požádal členy
vědecké rady o případné připomínky k zápisu. Jednalo se zejména o akreditaci
programu Filosofie oboru Německá a francouzská filozofie v Evropě (Eurofilozofie) v
českém, resp. německém jazyce, a prodloužení akreditace programu Philosophie oboru
Deutsche und französische Philosophie in Europa (EuroPhilosophie) v německém,
resp. francouzském jazyce v podobě Erasmus Mundus, a dále o studijní plány
akreditovaných studijních oborů na FHS UK. Nikdo z členů rady nevznesl žádný návrh
na opravu zápisu.
Zápis byl Vědeckou radou FHS UK schválen.

3. Žádost o schválení návrhu na udělení akreditace oboru habilitační řízení/oboru
řízení ke jmenování profesorem Sociální a kulturní antropologie
Děkan požádal Vědeckou radu FHS UK o vyjádření k návrhu na udělení akreditace
oboru habilitačního řízení/oboru řízení ke jmenování profesorem Sociální a kulturní
antropologie. Nikdo z členů rady nevznesl proti návrhu žádné námitky.
Žádost o schválení návrhu na udělení akreditace byla Vědeckou radou FHS UK
schválena.

4. Žádost o projednání složení oborové rady doktorského studijního programu
Humanitní studia, studijního oboru Integrální studium člověka - obecná
antropologie s výukou v českém a anglickém jazyce
Děkan seznámil členy rady s žádostí a vyzval k jejímu projednání. Nikdo z členů rady
nevznesl proti návrhu žádné námitky.
Materiál byl Vědeckou radou FHS UK řádně projednán.
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5. Různé
VR FHS UK se shodla, že další zasedání vědecké rady se v akademickém roce
2014/2015 uskuteční v následujících termínech: 5. února 2015 a 11. června 2015
v 15:00 hod.
VR FHS UK projednala změny ve složení oborové rady doktorského studijního
programu Humanitní studia, studijního oboru Integrální studium člověka - obecná
antropologie, s výukou v českém a anglickém jazyce z důvodu rezignace prof. RNDr.
Hany Librové, CSc. na funkci členky oborové rady. Nikdo z členů vědecké rady
nevznesl proti změně ve složení oborové rady žádné námitky.

Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Vědecké rady FHS UK neměl žádné další dotazy,
připomínky a záležitosti k projednání, děkan všem poděkoval za účast a zasedání vědecké
rady ukončil.

V Praze dne 23. října 2014

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
děkan FHS UK

Zapsala: Mgr. Katsiaryna Tourková
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