Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 22. ledna 2019 od 9,30 hod.
Přítomni:

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

Biblické čtení: Dt 2,7
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 11. 12. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a)Setkání s bratislavskou fakultou
proběhne v termínu 1. – 2. dubna 2019 na jejich půdě.
Účast za ETF: děkan Mrázek, proděkané Beneš a Roskovec. Pokud jde o další členy
delegace, děkan osloví učitele.
b) 100 let fakulty
Oslava výročí fakulty proběhne v úterý 12. listopadu 2019. Téma „100 let evangelické
teologie v Čechách“. Proděkan Roskovec svolá na úterý 19. 2. od 11 hodin poradu
s vedoucími kateder a našimi historiky, kde budou upřesněna témata přednášek a
naplánovány další akce, např. sborník, výstava apod.
c) Výjezdní zasedání 2019
Proběhla diskuse, ale téma a program poté přesunuty na jednání příštího kolegia dne 19.
února.

3) Tajemnice Svobodová
a)Informace o stavu předžalobní výzvy od Integrity Life a reakci právního odd. RUK.
b)Podána informace z porady tajemníků, mj. o financování programu Progres a novém
ekonomickém systému UK.

4) Věda - proděkan Prudký
a)Zahraniční hodnotící panely vědy na UK
Návrh ETF odeslán v požadovaném termínu na RUK.
b) Poplatek za Ph.D. studium v cizím jazyce
Na přípis RUK ohledně změny výše poplatku bude ETF – proděkan Prudký reagovat s tím, že o
žádném navýšení ani snížení neuvažujeme.
c) Další přijímací řízení pro Ph.D. studium
zavedeme s tím, že přihlášky budou do konce ledna 2020 a nástup ke studiu od 1. 3. 2020. Nutno
zadat do systému v květnu či červnu t .r.
d)Zpráva programu Progres se t. č. zpracovává.
e) Fakultní publikace
Nutno evidovat v OBD – učitelé již byly informováni. Další instrukce např. ohledně citací a
značení sdělí učitelům proděkan Prudký.
f) Došla výzva na návrh na udělení Ceny Bedřicha Hrozného – ETF nikoho nenavrhuje.
g) Habilitační řízení
Řízení dr. Landové přijde na pořad KR dne 30. t. m., řízení dr. Halamy pravděpodobně v únoru
2019.
h) Bude svolána komise ETF pro etiku ve výzkumu, která si zvolí svého předsedu.
5) Studijní - proděkan Beneš
a) Den otevřených dveří dne 28. ledna
Garant O. Lukáš, dále spolupráce proděkanů Beneše a Galluse. Podrobný program na www.
b) SZZ PSP a Diakoniky v týdnu od 28. ledna 2019.
c) Na dotaz pror. Králíčkové ohledně disciplinárních řízení se studenty bude dopisem reagovat
proděkan Beneš.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec – žádné novinky.
7) Rozvoj – proděkan Gallus
a) Podána informace o plánovaných kurzech CŽV a předloženy příslušné návrhy.
Jedná se dvouletý kurz „Úvod do evangelické teologie“, který by proběhl v prostorách FS ČCE
v Olomouci, dále o víkendové kurzy pro ordinované presbytery od AR 2020/2021. Proběhla
diskuse; na základě podnětů z kolegia bude vypracován návrh definitivní a bude zveřejněno.
b) Koncepce studentského faráře
Předložen návrh, proběhla diskuse, na základě vzešlých podnětů bude kolegiu zaslán návrh
definitivní. Poté odeslání na SR ČCE. Bude též konzultováno se stávajícím studentským farářem
prof. Štefanem

8) Různé

Volba synodálů proběhne v rámci krátké porady učitelů 26. února od 11 hodin

Termíny příštích schůzí - úterky od 9,30 hodin, a to:
19. února, 12. března, 26. března, (předběžně i 9. dubna), 30. dubna a 21. května
2019.

Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

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

