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  č. j.: UKFHS/459089/2022 

 

Zápis z kolegia děkana ze dne 6. 9. 2022 

 

Přítomni: dr. Pětová, doc. Holmerová, dr. Holeček, dr. Vrabec, dr. Tuček,  

              dr. Jeníčková, Mgr. Strnad, doc. Seidlová Málková, P. Černochová, Mgr. Černíková 

Přítomni distančně: prof. Novotný 

 

Body: 

1. Přijímací řízení, zápisy do studia, letní školy 

Přezkumy přijímacích řízení proběhly bez problémů. Aktuálně probíhají zápisy do studia. 

Uchazečů o magisterské i bakalářské studium je méně než předchozí roky. Propad nových 

studentů by neměl být větší než 10 %. Zapisuje se méně studentů, než se očekávalo. Proběhlo 

mimořádné přijímací řízení pro studenty z Ukrajiny, nově přijatých bakalářů by mělo být cca 

60, magisterských studentů cca 10-15. Příští týden proběhne Letní škola v přírodě pro cca 160 

studentů. V dalších dnech proběhne tradiční letní škola na fakultě. Přijímací řízení na obor 

Řízení a supervize proběhne příští rok dvoukolově, jiné změny v přijímacím řízení nejsou 

plánovány. 

2. Senát FHS UK 

Příští zasedání senátu proběhne 15. 9. 

3. Akademická poradna pro studenty 

Akademická psychologická poradna pro studenty univerzity na Pedagogické fakultě bude 

nadále fungovat i pro studenty naší fakulty externě. Fakulta musí určit, jakou formou si další 

spolupráci představuje. 

4. Programy Cooperatio pro doktorské studenty 

Během října proběhnou schůzky ohledně finanční podpory Cooperatio pro doktorandské 

studenty. 

5. Reforma doktorského studia 

Probíhají setkání k reformě doktorského studia na základě novely vysokoškolského zákona. 

Změny se budou týkat stipendií, státních zkoušek a školitelů. 

6. Setkání učitelské části akademické obce  

Setkání učitelské části akademické obce proběhne na začátku semestru ve středu 5. října. 

7. Setkání vedoucích kateder 

Setkání vedoucích kateder proběhne před začátkem semestru v úterý 20.9. 



 

 

 

8. Vědecká rada FHS UK 

Tento týden proběhne hlasování per rollam ve věci studijních plánů. Vědecká rada se sejde na 

začátku listopadu. 

9. Neudělení akreditace oboru Sociální a kulturní antropologie 

Národní akreditační úřad se na FHS obrátil s výzvou o případné doplnění našeho odvolání k 

zamítnutí jmenovacího řízení Sociální a kulturní antropologie. Fakulta toho využije a do 20. 9. 

2022 předá dokumenty na RUK. Za věc zodpovídá proděkanka Jana Jeníčková. 

10. Zahájení semestru  

Zahájení semestru proběhne slavnostně v pondělí 3. října v podvečerních hodinách. 

11. Osvěta k sexualizovanému násilí a genderově podmíněnému násilí 

Proběhne 1. 10. ze studentské iniciativy za podpory fakulty. 

12. Různé: RUK organizoval komunikaci s ukrajinskými univerzitami. Tento týden byla 

vyhlášena strategická výzva z Cooperatia. 

 

Zapsala: Sára Černíková 


