Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 12. června 2018 od 9,30 hod.
Přítomni:

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

Biblické čtení: Kazatel 3,1-12
Úvodem byly proděkanům předány jmenovací dekrety na období 1. 6. 2018 až 31. 5. 2022 a
poděkováno odstupujícímu proděkanovi J. Halamovi za jeho práci.
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 22. 5. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a) Výjezdní zasedání se vydařilo. Přítomní vyzváni, aby již uvažovali o místě na rok 2019.
b) Výroční zpráva ETF 2017
bude ještě doplněna v bodě „věda“ a poté zaslána AS pro červnové jednání.
c) Kandidáti za ETF do GAUK
Proběhla diskuse o možných kandidátech, které osloví děkan.
d) GDPR
V souvislosti s ochranou osobních údajů bude z www stránek odstraněn jmenovitý
seznam doktorandů.
e) Oslavy 100. výročí ETF i ČCE
ČCE – v úterý 13. listopadu 2018 se bude na půdě ETF konat slavnostní konvokace.
ETF – v úterý 12. listopadu 2019 proběhne slavnostní konvokace, program připraví po
dohodě vybrané katedry. Úvaha o společných oslavách s vídeňskou teologickou fakultou.
3) Tajemnice Svobodová
Podána informace o nové podobě stravenek pro zaměstnance.
4) Věda - proděkan Prudký
a) Publikační činnost
Byla doplněna informace z výjezdního zasedání týkající se vykazování publikační činnosti
pedagogů za 1. pololetí 2018. Dále zdůrazněn význam našeho časopisu Communio viatorum,
resp. jeho zařazení ve WOS.
b) Habilitační řízení
T. č. v běhu tři řízení, u dvou jsou posudky oponentů dodány částečně, třetí bylo zahájeno dne
30. 5. 2018, v jednání složení habilitační komise. Předpokládaný termín jednání habilitačních
komisí v polovině září 2018, na programu VR dne 5. 10. 2018.

5) Studijní - proděkan Beneš
a) Stav příjímacího řízení:
Na výjezdním zasedání byl k dispozici stav po 1. kole. Dodatečné řízení proběhne začátkem září,
termín podání přihlášek do 10. srpna.
b) SZZ
Elektronická evidence SZZ proběhne již u červnových státnic evangelické teologie.
c) Formuláře
Proběhla diskuse kolegia o budoucí podobě formulářů na průběžné i závěrečné zkoušky, dále
diskuse o indexech.
d) Proděkan Beneš informoval o situaci na studijním oddělení (pracovní náplň pí Trojanové).
e) CŽV a U3V
Proděkan Gallus informoval přítomné o finančním příspěvků a případné budoucí podobě obou
kurzů. V AR 2018/2019 zůstanou ve stávající podobě, od následujícího AR by mohly být
realizovány současně kurzy dva.
6) Zahraničí - proděkan Roskovec
a) 4EU
Naší fakulty se týká konkrétní spolupráce s Uni Heidelberg, další je ve stadiu úvah.
b) Výročí T. Müntzera
K výročí úmrtí se bude dne 4. října 2018 konat v Karolinu (Vlasteneckém sále) přednáška.
Konkrétní podíl ETF t. č. v jednání.
7) Rozvoj – odstupující proděkan Halama
a) Projekt na „Kapli“ je hotov, kolegiu předložena grafická podoba a podán komentář
proděkana. Stavební část by měla být realizována během 10 týdnů.
b) Do výběrového řízení na novou kopírku pro děkanát se mohou zájemci hlásit do 18. 6. 2018.
8) Různé
Ve čtvrtek 14. t. m. se uskuteční večeře s představiteli Jaboku.

Příští schůze kolegia : ve čtvrtek 20. září od 9,30 hodin
Další termíny na fakultním webu v kalendáři.

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

