
Zápis z kolegia děkana ze dne 27. 3. 2018 

 

Přítomni: Dr. Pětová, doc. Benyovszky, doc. Skovajsa, doc. Holmerová, doc. Pinc, 

    Mgr. Svoboda, Dr. Zika, Dr. Hanyš, Mgr. Tuček, Dr. Jeníčková, Mgr. Strnad 

     

                Omluven: prof. Sokol 

 

Body: 

1. RKR (akreditace, rozpočet a rozpis, Principy … 2019) 

2. Akreditace 

3. VaV (GA ČR, GA UK, SVV, soutěž monografií, Metodika 17+) 

4. VR FHS 

5. Různé: 670. výročí univerzity, zapojení UK do univerzitní aliance  

            

1. UK získala od NAÚ jako první veřejná vysoká škola institucionální akreditaci. Univerzita 

získala akreditaci ve všech dvaceti třech studijních oblastech, o jejichž akreditaci žádala. 

Rozpočet a rozpis příspěvku a dotace na rok 2018 projednalo rozšířené kolegium rektora bez 

připomínek. V pátek 6. 4. bude materiál předložen k projednání AS UK. 

V rámci UK pokračuje diskuse o Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2019. 

V úterý 27. 3. bude toto téma jediným bodem jednání EK AS UK. Na toto jednání jsou pozváni 

děkani a další zástupci fakult. Návrh konečného znění bude projednán na červnovém zasedání 

AS UK. 

2. V pátek 23. 3. odevzdala fakulta na RUK akreditační materiály těchto studijních oborů: 

doktorské studijní programy NFF, AE, SOS, OA, HISO; navazujících magisterských studijních 

programů RS, HISO, DMEK a bakalářské studijní programy SHV Aj a SHV Čj.  

3. V současné době bylo na odd. VaV odevzdáno devatenáct přihlášek, z toho dvě juniorské, 

do soutěže GA ČR.  

Z dvaceti tří projektů podaných do interní soutěže GA UK jich fakulta získala pět. Na řešení 

projektů v rámci SVV obdržela fakulta v roce 2018 částku 3 293 000 Kč (loni 3 282 000 Kč). 

Do interní soutěže excelentních monografií může fakulta poslat osm cizojazyčných prací a dvě 

české publikace. 

Vědecký výkon vědeckých a výzkumných organizací se v letošním roce začal hodnotit podle 

Metodiky 17+ (viz zápis 9. 12. – 10. 12. 2016). 

4. Návrhy akreditačních materiálů Studia mediální komunikace, Filosofie v kontextu 

humanitních věd, Sociální a kulturní ekologie, Antropologická studia studijních programů 

projedná VR FHS pravděpodobně per rollam.  

5. Slavnostního shromáždění akademické obce ve Velké aule Karolina, které se uskuteční ve 

čtvrtek 5. 4. při příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy, se za fakultu zúčastní 

děkanka a proděkan pro vědu a výzkum. Ve středu 21. 3. uzavřely čtyři univerzity – Univerzita 

Karlova, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet 

Warszawski (Polsko) Evropskou univerzitní alianci (4EU) jako projev strategického 

partnerství. 

 

 

 

Zapsal: Karel Strnad       

                            

Praha 27. 3. 2018 


