Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 20. listopadu 2018 od 9,30 hod.
Přítomni:

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

Biblické čtení: Žd 13,12-25
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 23. 10. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a)Koordinační rada doktorských studijních programů
ETF by měla navrhnout předsedu – děkan osloví prof. Hoška.
b) Kontaktní osoba ETF pro oblast sběru dat
Po diskusi byl pověřen proděkan Gallus.
c) Setkání se Synodní radou ČCE
v pondělí 10. 12. od 18 hodin se za fakultu zúčastní členové kolegia.
d) Informace z RKR
- v plánu setkání s pror. Rovnou, která by měla navrhnout termíny;
- revize studijních programů s termínem do 30. 11. – zajistí proděkané Beneš a Prudký;
- chystá se opatření rektora ohledně „převodu do podobného oboru studia“;
- zápisy studentů pro AR 2019/2020 by měly proběhnout každopádně v červnu;
- informace o statu mimořádného profesora a uznávání titulů docent a profesor v rámci
EU.
e) Marathon
Podána informace o současném stavu jednání o využití prostor.
f) Cena děkana 2018
Proděkan Prudký seznámil přítomné s došlými návrhy. Po diskusi rozhodnuto o udělení
následovně:
Bc. Pavlu EDEROVI za bakalářskou práci na téma "Kristův sestup do pekel.“
Mgr. Kristýně KADLECOVÉ za magisterskou práci na téma "Margaret More Roper:příběh anglické
ženy v časech reformace."
Mgr. Ing. Ondřeji FISCHEROVI, M.A., Ph.D. za dizertační práci na téma „Teologická dimenze
profese a etika neoaristotelské tradice.“

Ceny budou slavnostně předány na úvod jednání kolegia děkana dne 11. prosince. t.r.

3) Tajemnice Svobodová
a)Informace o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši Kč 1 264 125,43, jak
následuje:
Fond odměn – Kč 655 333
FRIM Kč 608 792,43.
Kolegium výše uvedené rozdělení schvaluje.
a)Podány informace
- o odvozu starého nábytku;
- o stavu DPP (bude provedena revize u vyučujících);
- o nových cestovních náhradách od 1. 1. 2019;
- o nabídce nápojů na kávu, bude realizováno, umístěno v přízemí;
4) Věda - proděkan Prudký
a) Informace o ukončení prací na Biblickém slovníku.
b) Habilitační řízení dr. O. Halamy přijde na program KR dne 26. 11. 2018.
c) VR dne 7. 12. 2018 od 9,30 hodin:
Na programu habilitační řízení dr. Tabity Landové a hodnocení doktorského studia za AR
2017/2018.
5) Studijní - proděkan Beneš
a)Bakalářské promoce – pátek 23. t. m. v Profesním domě na Malé Straně. Promotorem bude
proděkan Beneš.
b)Správu SISu by měla mít nejspíše na starosti nová studijní referentka.
c)Podána informace o Informačním dni UK, který proběhl v sobotu 10. t. m. a na kterém se
aktivně podíleli 3 studenti.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec
a)Podána informace o zájmu teologického semináře z Haiti o spolupráci. Po diskusi kolegia
pověřen proděkan Roskovec, aby vedl další korespondenci.
b)Informace o erasmovských pobytech studentů v Bolzanu a Linzi.
c)Na rok 2019 v plánu návštěva zástupců edinburské církve. Garantem akce za Synodní radu je
D. Sinclair. Dne 20. února by si delegace ráda prohlédla naši fakultu, den poté je v plánu
procházka „reformační“ Prahou – bude osloven dr. Morée.
7) Rozvoj – proděkan Gallus
a) 2. Výzva k předložení žádosti o poskytnutí dotace v programu 133 210 se ETF netýká. Nás se
bude v budoucnu týkat výzva č. 133 220.

b) Plán postupu prací - rekonstrukce
Do 31. 1. 2019 by mělo být vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci s termínem
vyhotovení do poloviny roku.
V r. 2020 by se mělo začít stavět (v plánu knihovna a 1. patro), pokračování v r. 2021 (2. a 4.
patro).
8) Různé
a) Konference v Senátu dne 14. prosince na téma „Jak církve vzpomínají na rok 1918?“se se
zdravící zúčastní děkan Mrázek.
b) Tradiční děkanská večeře – úterý 4. prosince od 19 hodin v restauraci U Matěje Kotrby.

Příští schůze kolegia : úterý 11. prosince od 9, 30 hodin.

Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

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

