
Zápis z kolegia děkana ze dne 18. 12. 2018 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Holmerová, prof. Sokol, doc. Benyovszky, Dr. Jeníčková, Dr. Zika, 

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

Omluveni: Mgr. Tuček, doc. Pinc 

Body: 

1. RKR (akreditace, studenti v cizojazyčných studijních programech, změna Principů 

               rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2019) 

2. Hodnocení tvůrčí činnosti na UK 

3. Primus 

4. VR UK 

5. VR FHS 

6. AS UK 

7. Různé: 4EU 

1. V dubnu 2019 bude třeba podat na RUK akreditační materiály navazujících studijních 

magisterských programů Orální historie – soudobé dějiny, Genderová studia a Studia 

občanského sektoru. K datu 1. 9. 2019 vyprší platnost oprávnění k habilitačnímu řízení a 

k řízení ke jmenování profesorem jak v oboru Antropologie, tak v oboru Filozofie.   

Univerzita hledá způsob, jak financovat doktorská stipendia zahraničních studentů, zapsaných 

v cizojazyčných studijních programech. V pravidlech financování MŠMT uvádí, že 

„samoplátcem se rozumí posluchač, jehož studium je plně hrazeno z vlastních prostředků 

studenta“. Vzhledem k tomu, že ve většině případů poplatek nepokrývá plně náklady spojené 

se studiem v DSP, mohla by univerzita docílit toho, aby na tyto studenty MŠMT poskytovalo 

stipendia. 

AS UK v pátek 14. 12. schválil změnu Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 

2019. Nevyčerpané finanční prostředky programu Primus (z plánovaných 90 mil. Kč, bylo 

v soutěži rozděleno 75,7 mil. Kč), byly přesunuty na posílení celouniverzitních aktivit. V 

soutěži UNCE byly navýšeny zdroje ze 130 mil. Kč na 134,5 mil. Kč, nově bylo vyčleněno 4,8 

mil. Kč na zajištění práce komisí pro vnitřní hodnocení vědy na UK a 5 mil. Kč bylo určeno na 

podporu a rozvoj vědecké spolupráce v rámci projektu 4EU. 

2. Fakultním koordinátorem pro hodnocení tvůrčí činnosti na UK bude nový pracovník oddělení 

pro vědu a výzkum Machal Karľa. Fakulty mohou do univerzitní mezinárodní hodnotící komise 

nominovat své kandidáty. Konečné složení komise určí rektor. 

3. V pondělí 17. 1. se k programu Primus uskuteční na RUK setkání proděkanů pro vědu a 

výzkum s prorektorem pro vědeckou činnost doc. Konvalinkou. 

4. Děkanka na jednání VR UK představila akreditační materiál oprávnění k habilitačnímu řízení 

a k řízení ke jmenování profesorem v oboru Filozofie. VR UK tento dokument jednomyslně 

schválila s tím, že habilitační oprávnění je navrženo na deset let a oprávnění ke jmenovacímu 

řízení na pět let.  

5. VR FHS projedná ve čtvrtek 30. 1. 2019 kromě jiného materiál oprávnění k habilitačnímu 

řízení a k řízení ke jmenování profesorem jak v oboru Antropologie. 

6. V pátek 14. 12. AS UK neschválil navrženou změnu Řádu přijímacího řízení pro uchazeče, 

která měla umožnit převedení stávajících studentů ze starých studijních oborů a programů do 

obsahově navazujících, avšak nově akreditovaných studijních programů, bez nového 

přijímacího řízení. Rektorát připraví metodiku, podle které budou moci fakulty přijmout „staré“ 

studenty, do nových programů. 

7. Ve středu 19. 12. se na RUK uskuteční setkání proděkanů pro zahraniční styky s prorektorkou 

pro evropsku problematiku prof. Rovnou. Tématem schůzky budou projekty 4EU.  

 

 Zapsal: Karel Strnad          
                                   Praha 18. 12. 2018 


