Zápis
z jednání kolegia děkana ETF ve středu dne 3. května 2018 od 16 hod.
Přítomni:

děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, J. Halama, M. Prudký
J. Roskovec, členové E. Svobodová a J. S. Trojan
Omluveni: členové E. Svobodová a J. S. Trojan

Biblické čtení: Hesla JB, Židům 4
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 10. 4. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a) Fakultní výlet do Kutné Hory ve středu 16. května organizuje knihovna.
b) Čestné doktoráty dne 16. května – obdrželi jsme dvě pozvánky, které jsou k dispozici
v sekretariátě.
c) Výjezdní zasedání – Želiv – 8. – 10. 6. 2018
Hlavní program bude mít Katedra religionistiky. Dále v návrhu programu informace
studijního proděkana (m. j. hodnocení studia), proděkana pro vědu (doktorská studia) a
proděkana pro rozvoj (projekty ETF). Definitivní návrh bude účastníkům zaslán před
odjezdem.
d) Tomas Müntzer
Podána informace o chystaných oslavách výročí na podzim 2018, patrně v Karolinu.
e) IT komise SIS – zástupce navrhovat nebudeme, odpoví proděkan Beneš.
f) Z RUK došla výzva týkající se post-doc.
g) 4EU
Projekt evropských univerzit – podrobnosti na RUK zašle proděkan Roskovec po
konzultaci s proděkanem Prudkým

4) Věda - proděkan Prudký
a) Doktorské studium
Podána informace o nových koordinačních radách doktorských studijních programů.
Pro AR 2018/2019 se přihlásilo k dnešnímu dni 13 uchazečů.
Druhé přijímací řízení Ph.D. studia – kolegium souhlasí. Jednalo by se o přijímací řízení v lednu
2019 s tím, že by přijatí uchazeči započali studium od 1. 3. 2019.
Hodnocení Ph.D. studia za AR 2017/2018: pro doktorandy termín 30. 9. 2018, oborové rady
budou hodnotit ve druhé polovině října.

Doktorand K. Parsons – projednáno finanční ohodnocení školitele T. Hatiny.
b) Vědecká rada
bude jednat v pátek dne 5. října od 9,30 hodin. Na programu by měla být obě běžící habilitační
řízení. Dále bude projednán návrh prof. Prudkého na udělení čestného doktorátu.
5) Studijní - proděkan Beneš
a) Příjímací řízení do bc. i Mgr. studia proběhne v týdnu od 4. června. Budou též připraveny testy
pro cizince, kteří se hlásí na NMgr. studium.
b) Dodatečně se mohou podávat přihlášky do 10. 8. 2018. Dodatečné přijímací řízení počátkem
září.
c) Předložen návrh harmonogramu AR 2018/2019 se žádostí o případné doplňky.
d) Proběhla diskuse o budoucí podobě výuky PSP, navržena diskuse na výjezdním zasedání.
e) Proděkan připomíná finanční prostředky na studenty se speciálními potřebami, kde je třeba
čerpat průběžně.
6) Zahraničí - proděkan Roskovec
a) Podána informace o finančních prostředcích na internacionalizaci studia. Dále k dispozici
finanční prostředky pro studenty, které nutno čerpat do 10. 12. 2018.
b) Proděkan Halama informoval o schůzce se zástupci DIAK Helsinki.
7) Rozvoj – proděkan Halama
a) Přehled zakázek 2000 – 2011 – na ETF žádné.
b) Projekt „Rekonstrukce Černá“ – bude vyhlášeno výběrové řízení na projekt s termínem 31. 5.
2018.
c) Na projekt „nábyteček“ došla v rámci výběrového řízení jedna nabídka.
d) Podána informace o chystaném výběrové m řízení na novu kopírku – bude vypsáno během
května.
e) Projekt na „Kapli“ bude zaurgován.

8) Různé
Od 2. května nastoupil nový studijní referent Mgr. Petr Dudek.

Příští schůze kolegia: v úterý 22. května od 9,30 hodin

Další termíny na fakultním webu v kalendáři.

Zapsala: Vlad. Dubinová
Schválil: doc. Jiří Mrázek, Th.D., děkan

