Zápis z jednání kolegia děkana ETF
v úterý dne 10. října 2017 od 9,30 hod.
Přítomni:

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

Omluven: člen J.S. Trojan

Biblické čtení:
31 „Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své oči k nebi a rozum se mi
vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho
vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. (Dan 4:31 CE1).
Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi. (Act 5:29 CE1).
Uvítání přítomných.
1.Schválení zápisu
zápis z kolegia dne 26. 9. 2017 byl schválen bez připomínek.
2. Děkan Mrázek

Z minulého kolegia:
- aktualizace předpisů byla provedena do daného termínu;
- prezentace fakulty na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže – podána informace;
- výběrové řízení na místo odb. as. Katedry religionistiky ukončeno;
- Lutherské sympozium 14.11.2017 – program sestaví proděkan Roskovec, distribuci
zajistí sekretariát;
- 60tiny V. Fritzové – oslava v úterý dne 24. 10. Již od 17 hodin!!! (sbírku a pozvánky
zajistí sekretariát);
- kavárna – informace pí tajemnice;
- výstava UK – garant za fakultu dr. Ota Halama, návrh témat: inkorporace do UK v r.
1990 a CeExce/CBS;
- setkání se SR ČCE – pondělí 11. prosince od 18 hodin na ETF (pravděpodobně v E, 3.p.).
2) Tajemnice Svobodová – žádné novinky
4) Věda - proděkan Prudký

a)Bolzanova cena a Cena rektora
Předloženy seznamy úspěšných absolventů všech stupňů studia. Po diskusi byli
předběžně vybráni 3 kandidáti, definitivně bude rozhodnuto na jednání dne 31. t. m.
b) Institucionální akreditace
Předložen přehled stávajících programů/oborů a podán návrh na budoucí uspořádání.
Po shodě na návrhu, tento bude dne 18. T. m. předložen na pracovní schůzce na RUK.

c) PROGRES
Schůze rady se bude konat v pondělí dne 23. října, účast přislíbil i pror. Royt.
d) Oborové rady
vyjma HTTN již jednaly.
5) Studijní - proděkan Beneš
a)Počty studentů
budou známy po všech zápisech, na kolegiu dne 31.10.
b) Nemocniční kaplan
Kurz, který proběhne na ETF od jara 2018, měl by být společný s KTF.
c) Úprava poslucháren pro studenty s postižením bude realizována.
d) Seznamovací dny pro studenty 1. ročníků proběhly velice úspěšně zásluhou Katedry PSP,
jmenovitě dr. Janečkové.
f) Otevírání poslucháren – ne dle rozvrhu, ale v době výuky budou otevřeny všechny.
6) Zahraničí - proděkan Roskovec
a) Dne 18. října t.r. navštíví ETF v podvečerních hodinách zástupci maďarské lutherské církve,
kteří budou prezentovat speciální číslo svého časopisu, věnované letošním oslavám.
b)Podána informace o návštěvě z Mnichova.
c) Fakultní web v angličtině – zajistí proděkan Roskovec.
7) Rozvoj – proděkan Halama
Arch. Fišer se svým týmem pracuje na studii na úpravu fakultních prostor.
Poté se kolegium odebralo na jednání AS, kde se představil kandidát na rektora UK prof. RNDr.
Jan Černý, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty.

Příští schůze kolegia: úterky dne 31. října a 21. listopadu tradičně od
9, 30 hodin.
Další termíny na fakultním webu v kalendáři.

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

