
Zápis z kolegia děkana ze dne 23. 10. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, doc. Pinc, Dr. Jeníčková, Dr. Zika, Mgr. Tuček,  

                Mgr. Svoboda, doc. Seidlová Málková, Dr. Holeček, Mgr. Strnad    

                 

Omluveni: prof. Sokol, doc. Benyovszky  

 

Body: 

 

1. Akreditace 

2. Agenda e-learningu 

3. Doktorské studium 

4. Zřízení místa mimořádného profesora 

5. Různé: RKR, GA ČR 

            

1. Všechny studijní programy, kterým vyprší platnost akreditace mezi daty 1. 9. 2019 – 30. 9. 

2020, získaly nová akreditační oprávnění na období pěti až deseti let (viz zápis 13. 9.). Do pátku 

2. 11. je třeba předložit na Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK studijní 

programy, kterým končí akreditační oprávnění v období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021. Jsou to: 

Genderová studia (NMgr.), Deutsche und Französische Philosophie in Europa (NMgr.) a 

Studia občanského sektoru (NMgr.). O novou akreditaci společného studijního programu s PřF 

Antropologie (PhD) fakulta nepožádá a nechá jej na dostudování stávajících studentů. Do 

výhledu akreditací fakulta také zařadí nově připravovaný navazující magisterský studijní 

program Výzkum v psychologii. Studijní program Orální historie – soudobé dějiny (NMgr.) 

bude zařazen až do třetí fáze projednávání studijních programů, kterým vyprší platnost 

akreditací v období 1. 10. 2021 – 30. 12. 2024.  

Akreditační oprávnění pro Habilitační řízení a řízení ke jmenováním profesorem vyprší v září 

2019. Pod vedením doc. Holmerové, a ve spolupráci s doc. Novotným a doc. Benyovszkym, 

připravuje oddělení vědy a výzkumu podklady pro novou akreditaci. Materiály budou ve čtvrtek 

8. 11. předloženy na jednání VR FHS.   

2. Děkanka pověřila proděkana pro přijímací řízení v pregraduálním studiu dr. Holečka na jeho 

vlastní žádost správou agendy e-learningu. Důvodem tohoto pověření je skutečnost, že celá tato 

rozsáhlá oblast (od antiplagiátorského programu Turnitin, přes stále problematičtější 

zajišťování funkcí aplikace Moodle, až po e-kurzy pro veřejnost) vyžaduje systematický a 

komplexní přístup. 

3. Ve čtvrtek 18. 10. AS FHS projednal a schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských 

studijních programů.  

Proděkanka pro doktorské studium dr. Jeníčková bude za FHS komunikovat s Národním 

vzdělávacím fondem, o. p. s. ve věci ročního „Celouniverzitního výzkumu o studentech 

doktorských studijních programů v oblasti socioekonomického zabezpečení“.  

4. Na základě Opatření rektora č. 39/2018 O postupu při zřízení pracovního místa 

mimořádného profesora a jeho obsazení na Univerzitě Karlově může děkanka navrhnout 

rektorovi kandidáta na obsazení tohoto místa. Opatření vstupuje v účinnost 1. ledna 2019.  

5. Zasedání rozšířeného kolegia rektora se uskuteční v pondělí 12. 11. Fakulta bude moci zaslat 

GA ČR kandidáty na posuzovatele podávaných projektových žádostí. 

 

 

Zapsal: Karel Strnad           

                                   Praha 23. 10. 2018 

  


