Zápisu
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 11. června 2019 od 9,30 hod.
Přítomni:

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

Biblické čtení: Fil 3
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 21. 5. 2019: v bodě rozvoj opraveno na „projektovou dokumentaci“, poté
byl schválen.

2) Děkanát – M. Prudký
a) Podána informace z RKR zejména o hodnocení doktorských studií a počtech uchazečů.
V této souvislosti proběhla diskuse m. j. o získávání uchazečů ze zahraničí jak do
pregraduálního, tak do doktorského studia.
3) Děkanát – informace děkana Mrázka
a) ACAT – pěvecký sbor KTF – zájem přejít na naši fakultu. ETF již svůj hudební soubor
má, takže není aktuální.
b) Informace o promoci U3V, která proběhla ve Velké aule.
c) Výjezdní zasedání
pracovní program:
pátek večer – blok proděkana Galluse, informace O. Lukáše
sobota dopoledne – 3 bloky přednášek starozákoníků
sobota večer – studijní agenda, věda, Primus.
3) Tajemnice Svobodová
a) Podána informace o schváleném rozpočtu na letošní rok.
b) Podána informace o financích FRIMu.
4) Věda - proděkan Prudký
a)GAUK
Navržení kandidáti za ETF: doc. Čapek, doc. O. Halama, doc. Landová a dr. Gallus.
b)Řízení ke jmenování profesorem doc. M. Wernische
Složení komise v jednání, předsedou by měl být prof. J. Štefan.
c)Doktorské studium
- Pro AR 2020/2021 bude vypsáno dodatečné přijímací řízení.
- Ověření zahraničního vzdělání uchazečů probíhá dle daných pravidel.
b)Podána informace o hodnocení univerzitních projektů a zadávání publikací do příslušných
databází.
c) Na VR UK dne 27. 6. vystoupí s představení navrhovaného titulu dr.h.c. pro prof. Oeminga
děkan Mrázek.

5) Studijní - proděkan Beneš
a)Počty přihlášek
bc. EvT – celkem 17 (prez. 9/komb. 8)
NMgr. Evt – celkem 9
bc. TKT – celkem 4
bc. PSP – celkem 33 (prez. 12/komb. 21)
NMgr. Diakonika – celkem 15 (prez. 2/komb. 13)
NMgr. Teologie-Spiritualita-Etika – 1 uchazeč.
Je vyhlášeno dodatečné přijímací řízení – přihlášky do 11. srpna 2019.
b) Správce SISu
Podán inzerát na obsazení místa správce Studijního a informačního systému – zatím žádný
zájemce.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec
a)Přípravy oslav století evangelické teologie
Oslava proběhne v úterý 12. listopadu 2019 na půdě ETF, v předvečer proběhne slavnostní
setkání ve Vlasteneckém sále.
Komise pro přípravu pod vedením proděkana Roskovce se pravidelně schází.
b)Příspěvek doktorandce I. Dovhoruk na SOMEF 2019 kolegiem schválen.
b)Proděkan Prudký informoval o úmrtí prof. Deurloo dne 1. června., zúčastnil se osobně
rozloučení v Nizozemí.
7) Rozvoj – P. Gallus
a)Plánovaná přestavba – stav
Výběrové řízení na projekt běží do 21. 6. 2019.
b)Člen J. Halama podal informaci o proběhnuvším auditu MF na projekt „Nábyteček“. Výsledek
není zatím znám.
8) Různé
a) Proděkan Gallus informoval o Juniorské univerzitě – za ETF doc. Křížová.
b) Týden vědy proběhne v termínu 11. – 17. 11. 2019.
Zastupování děkana během letních měsíců:

8. – 13. 7. 2019 – proděkan Beneš
22. – 26. 7. 2019 – proděkan Beneš
29. 7. – 2. 8. 2019 – proděkan Gallus
5. – 9. 8. 2019 – proděkan Beneš
12. – 16. 8. 2019 – proděkan Gallus
19. – 23. 8. 2019 – proděkan Prudký.
Příslušná pověření budou vyhotovena.

Příští jednání je plánováno na pondělí 2. září 2019 od 9,30 hodin.
Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

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

