
Zápis z kolegia děkana ze dne 27. 2. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Benyovszky, Mgr. Svoboda, Dr. Zika, Dr. Hanyš, Mgr. Tuček,  

    Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad 

                 

Omluveni: prof. Sokol, doc. Skovajsa, doc. Holmerová, doc. Pinc 

 

Body: 

1. RKR 

2. Překryvy studijních programů 

3. Progres 

4. Hodnocení zaměstnatelnosti absolventů 

5. Různé: nominace na cenu, AS FHS 

            

1. Rozšířené kolegium rektora projednalo všechny předložené materiály (Priority UK pro 

období 2018 – 2021, Výhled struktury studijních programů UK, Dílčí novela Stipendijního řádu 

Univerzity Karlovy, Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 

2017/2018, Přehled o cizojazyčných studijních programech na UK, Přehled vývoje počtu 

přijatých a zapsaných studentů a absolventů doktorských studijních programů na UK 2008 – 

2017, Manuál pro doktorské studium, Hodnocení doktorského studia na UK v akademickém 

roce 2016/2017, Hodnocení tvůrčí činnosti na UK, Změna Zásad programů Progres a návrh 

nového opatření rektora - Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací 

programů Progres, Statistický přehled docentů a profesorů zaměstnaných na UK k 1. 1. 2018, 

GDPR – představení podkladů pro přípravu fakult) bez podstatných připomínek. 

2. V pondělí 26. 2. se uskutečnilo setkání děkanů s prorektorkou pro koncepci a kvalitu 

vzdělávací činnosti prof. Wildovou. Jednali o tom, aby při přípravě studijních programů v rámci 

nové institucionální akreditace nedocházelo mezi fakultami k překryvům. Ve většině případů 

lze domnělý překryv řešit změnou názvu a bližší charakteristikou studijního programu, aby bylo 

zřejmé jejich rozdílné zaměření. U některých studijních programů však bude třeba řešit 

skutečně hrozící překryvy. V těchto případech uspořádá prorektorka Wildová samostatná 

jednání s garanty dotčených studijních programů. 

3. Na uskutečňování programů Progres obdrží fakulta (bez bonifikací) v letošním roce 

22 820 337 Kč (loni 21 615 143 Kč). Návrh rozdělení prostředků mezi jednotlivé programy 

musí být schválen akademickým senátem fakulty. Schválený návrh předkládá na RUK děkanka 

spolu s koordinátory všech programů uskutečňovaných na fakultě; návrh podepisuje děkanka. 

Návrh je třeba zaslat na Odbor pro vědu a výzkum RUK do 15. 3. 

4. RUK shromažďuje od fakult podklady pro mezinárodní žebříček QS Graduate Employability 

Rankungs. Pro potřeby zpracovatele žebříčku zaměstnatelnosti absolventů, kterým je firma QS, 

mají fakulty do 15. 3. zaslat na RUK tyto informace: a) síťování absolventů a zaměstnavatelů 

(zaměstnavatelé, kteří se účastnili akcí pořádaných na půdě fakulty), b) partnerství se 

zaměstnavateli (zaměstnavatelé, s nimiž fakultu pojí smlouvy o partnerství zahrnující stáže či 

garantovaná pracovní místa).  

5. Na Cenu Miroslava Petruska za prezentaci nominuje děkanka studenty, kteří vytvářejí 

elektronickou Encyklopedii migrace. Nejbližší jednání AS FHS se uskuteční ve čtvrtek 8. 3.  

 

 

Zapsal: Karel Strnad       

                           Praha 27. 2. 2018 


