Zápis z jednání kolegia děkana ETF
v úterý dne 31. října 2017 od 9,30 hod.
Přítomni:

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

Biblické čtení:
Římanům 3,1; Jonáš 4,11.
Uvítání přítomných.
1.Schválení zápisu
zápis z kolegia dne 10. 10. 2017 byl schválen bez připomínek.
2. Děkan Mrázek

Setkání se SR ČCE – pondělí 11. prosince od 18 hodin (pravděpodobně v E, 3.p.).
Témata shromažďuje proděkan Roskovec.
2) Tajemnice Svobodová
- žádost o rozšíření Opatření děkana týkajícího se odměn za oponentské posudky –
příslušný návrh zašle proděkan Beneš kolegiu;
- podána informace o novém mzdovém řádu, který bude platný od 1.1.2018;
- informace o plánované výměně přívodu vody do budovy.
4) Věda - proděkan Prudký

a) Cena děkana
bude po souhlasu kolegia udělena:
-za nejlepší bakalářskou práci Bc. Camelii C. Isaic a Bc. Mirjam Potočkové;
-za nejlepší magisterskou práci Mgr. Jáchymu Šenkyříkovi.
Slavnostně budou předány na úvod jednání kolegia děkana dne 29.11.2017.
b) Cena rektora
Navrženi budou Bc. Camelia C. Isaic a Mgr. Jáchym Šenkyřík. T: 31.10.2017.
Návrh na Bolzanovou cenu podávat nebudeme.
c) Institucionální akreditace
Podána informace o připravovaných studijních programech a plánovaných metodických
seminářích, kterých by se měli zúčastnit proděkané Beneš a Prudký, dále dr. Gallus
d) SaT
Na rok 2018 plán vydání dvou čísel – materiál z pořádaných konferencí a sympozií.
e)PROGRES – podána informace o proběhnuvší schůzce, na které byl přítomen i pror. Royt.
f) Vědecká rada
Jednání plánováno na pátek 8. prosince od 10 hodin. Proděkan Prudký rozešle sám pozvánku
s body jednání.

g) Společné sympozium s KTF bude přeloženo na jaro 2018.
h) Promoce absolventů doktorského studia se bude konat v úterý 5. 12. Od 10,30 hod. ve Velké
aule, promotor prof. Štefan.
5) Studijní - proděkan Beneš
a)Počty studentů
Předložil tabulku počtu studentů, které se mohou ještě mírně měnit vzhledem k probíhajícím
administrativním procesům.
b) Nemocniční kaplan
Kurz, který proběhne na ETF od jara 2018, bude společný s KTF.
c) Promoce
absolventů bc. studia – středa 8. 11. 2017 od 10,30 hod. v Profesním domě, promotor proděkan
Beneš.
Promoce absolventů mgr. studia – středa 22.11.2017 od 15 hodin ve Velké aule, promotor
proděkan Prudký.
d) Porada o zlepšení úrovně výuky plánována na 13.2.2018. Garant dr. Klvačová.
e) Podána informace o plánovaných rozdílových zkouškách pro studenty, přicházející z VOŠ.
f) Informace o veletrhu Gaudeamus 2017 a Informačním dnu UK.
6) Zahraničí - proděkan Roskovec
a) Lutherské sympozium 14.11.2017. Pozvánka bude zaslána dle stanoveného rozpisu.
b)Návštěva na bratislavské fakultě ve dnech 27. – 28.11.2017. Za ETF se zúčastní děkan Mrázek,
doc. Čapek a dr. Ota Halama, případně zástupce knihovny nebo zahraničního odd.
c) S návrhem na navázání spolupráce Erasmus s Uni Malta kolegium souhlasí.
7) Rozvoj – proděkan Halama
a) Architektonická studia na přestavbu ETF. Proděkan Halama seznámil přítomné s dalším
postupem, resp. nadcházejícím jednáním se stavebním odborem RUK.
b) Výzva MŠMT – nábytek – podána informace, m. j. o výběrovém řízení. Proděkan Halama zašle
kolegiu předběžný seznam položek k případnému doplnění a vyjádření.
8) Různé
Došlé pozvánky na akce 13. a 17.11. budou s díky a omluvou odmítnuty.
Tradiční děkanská večeře: úterý 5. prosince, předběžně od 19 hodin, místo bude nalezeno.

Příští schůze kolegia:
středa 29. listopadu od 9,30 hodin, pátek 8. prosince od 13 hodin,
úterý 19. prosince od 9,30 hodin a úterý 9. Ledna od 9,30 hodin.

Další termíny na fakultním webu v kalendáři.

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

