Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 9. října 2018 od 9,30 hod.
Přítomni:

děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, P. Gallus, M. Prudký
J. Roskovec, členka E. Svobodová
Omluveni: proděkan J. Roskovec a čestný člen J. S. Trojan

Biblické čtení: Žalm 103.
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 20. 9. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a) Prostor bývalé Kavárny Marathon – informace o jednáních týkajících se budoucího
knihkupectví.
b) Imatrikulace, zahajovací bohoslužby a tzv. Seznamovací dny
Proběhlo zhodnocení proběhnuvších akcí.
c) Sympozium 13. 11. 2018
u příležitosti 100. výročí založení ČCE se bude konat od 10 hodin ve velké posluchárně
fakulty. Program bude upřesněn.
3) Tajemnice Svobodová
a) Podána informace o pokynu EO RUK, který se týká cestovného a bude platný od 1. 1.
2019.
b) Pohovory s adepty na studijního referenta se budou konat 11. t. m.
c) IT podpora pracovníků děkanátu: pracovník ÚVT na DPP.
4) Věda - proděkan Prudký
a) Vědecká rada
Podána informace o proběhnuvší schůzi dne 5. t. m. a budoucích výstupech (zaslání materiálů na
RUK).
Příští jednání se uskuteční v pátek dne 7. 12., kdy by měly být na programu habilitační řízení dr.
Landové a hodnocení doktorského studia.
b) Návrh na setkání pedagogického sboru – termín úterý 4. 12. Od 11 hodin, na programu m..j.
vykazování publikační činnosti.
c) Kandidáti do GAUK – úkol trvá.
d) Podána informace o přednášce k výročí úmrtí T. Münzera, která se uskutečnila dne 4. t. m.
v Karolinu.
e) Doktorská promoce se bude konat ve čtvrtek dne 29. 11. Od 10,30 hodin. Promotorem prof.
Štefan.

5) Studijní - proděkan Beneš
a)Poplatky 2017
Poplatky za studium vyřízeny v daném termínu.
b)Počet přijatých studentů
Podána informace o současných počtech a výhledu k 31.10.2018.
c) SZZ
Elektronická evidence SZZ bude zavedena od ledna 2019.
6) Zahraničí – v.z. děkan Mrázek
V úterý dne 27. 11. se bude konat přednáška Prof. Theissena na téma „Paul: his development
from a fanatic to a reconciliator“ – v rámci projektu CeExce. Historie a interpretace Bible- garant
akce dr. Bargár.

7) Rozvoj – čestný člen J. Halama a proděkan Gallus
a) Projekt „Kaple“: informace J. Halamy: kaple předána, dne 10. 10. se uskuteční první fakultní
bohoslužby, slavnostní otevření – říjen/listopad.
b) Proděkanem Gallusem podána informace o vnitřní soutěži ETF, která byla uzavřena a vše
odesláno na RUK. Ze strany RUK zatím žádná reakce.
8) Různé
Ve dnech 18. – 21. října 2018 se bude konat na ETF mezinárodní mezioborová konference na
téma „Osudy velkých lidských skupin 1918-2018“.

Příští schůze kolegia : úterky od 9,30 hodin: 23. října, 20. listopadu a 11.
prosince.

Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

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

