
Zápis z kolegia děkana ze dne 23. 1. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, doc. Benyovszky, Mgr. Svoboda, doc. Pinc, Dr. Zika,  

                Dr. Hanyš, doc. Skovajsa, Dr. Jeníčková, Mgr. Tuček, Mgr. Strnad 

                 

Omluven: prof. Sokol 

 

Body: 

1. RKR (výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinӕ, Dny UK v Itálii a v Kanadě, „Síť  

              evropských univerzit“, GA UK, doktorské studium, Principy rozdělování příspěvků a 

              dotací na UK v roce 2019) 

2. Troja 

3. Akreditace 

4. Různé: termíny jednání AS FHS, VR FHS a kolegia děkana  

             

 

1. Do středy 31. 1. je možné nominovat kandidáty na udělení výzkumné podpory Donatio 

Universitatis Carolinӕ (OR č. 30/2016). Návrh musí být projednán VR fakulty. V tomto 

případě stačí projednání per rollam. Ve dnech 11. 3. – 18. 3. se uskuteční Dny UK v Kanadě a 

20. 5. – 25. 5. Dny UK v Itálii. Akce se mohou zúčastnit zástupci jednotlivých fakult, ale 

náklady hradí samotné fakulty, nikoliv univerzita. V únoru bude rektor jednat o přistoupení 

k projektu Síť evropských univerzit. Pilotní projekt by měl být zahájen během léta. Kulatý stůl 

GA UK se uskuteční na rektorátu 10. 4. Za FHS se jednání zúčastní pracovník oddělení VaV. 

Rektor zopakoval, že pro druhé funkční období považuje za jednu ze svých priorit doktorské 

studijní programy a jejich mezifakultní propojení prostřednictvím koordinačních rad. Rektor 

zaslal děkanům návrh Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2019. Připomínky 

je třeba zaslat na RUK do 20. 2. V úterý 27. 3. budou o návrhu jednat zástupci univerzity a 

všech fakult a součástí. Konečné znění dokumentu by mělo být připravené do konce června. 

2. Z důvodu rekonstrukce bývalé menzy Koleje 17. listopadu byla v pondělí 22. 1. uzavřena 

menza Troja (podle původního harmonogramu měla být uzavřena v květnu), která stavebně a 

technicky souvisí s rekonstruovaným objektem (viz zápis 9. 1.). Menza má být uzavřena do 30. 

9.  

3. Do středy 24. 1. je třeba zaslat na RUK přehled všech stávajících studijních programů a oborů 

a návrh nových studijních programů. V návrhu musí být popsána jedinečnost těchto studijních 

programů se zdůvodněním, proč je fakulta přesvědčena, že se obsahově nekryjí s podobnými či 

podobně znějícími studijními programy na jiných fakultách. 

4. Příští jednání AS FHS se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. VR FHS bude zasedat ve čtvrtek 15. 3. 

nebo 22. 3. Nejbližší jednání kolegia děkana se pravděpodobně uskuteční 13. 2. 

  

 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad       

 

 

 

 

 

                           Praha 23. 1. 2018 


