Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 11. prosince 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

Před jednáním byly slavnostně předány Ceny děkana 2018 Bc. Pavlu Ederovi, Mgr.
Kristýně Kadlecové a Ing. Ondřeji Fischerovi, Ph.D.

Biblické čtení: Římanům 13, 11-14.
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 20. 11. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a)Setkání se synodní radou ČCE
proběhlo dne 10. t. m.
Informace o projednávaných bodech:
-zahraniční praxe;
-návštěva J. Gaucka v lednu 2019;
-CŽV: jednalo by se o vícedenní semináře mimo Prahu určené pro laické kazatele,
garant proděkan Gallus;
-strategická komise;
-studentský farář: budoucí úvazek 1,0, v lednu 2019 bude navrženo konkrétní jméno.
.
b) Marathon
Dle poslední informace děkana zůstane zatím bez nájemce a budou probíhat další
jednání.
c) Hospodářský výsledek
ETF za rok 2018 bude v černých číslech.

3) Tajemnice Svobodová
a)Informace o předžalobní výzvě od Integrity Life. Předáno právnímu odboru RUK.

4) Věda - proděkan Prudký
a) Informace o proběhnuvším jednání vědecké rady. Termín pro jednání v r. 2019 nebyl zatím
stanoven.
b) Informace o probíhající finalizaci ISP doktorandů 1. ročníku.
c) Pokud jde o „převedení“ studentů do nových oborů, zatím v jednání na RUK.
d) Dopis pror. Konvalinky ohledně hodnocení vědy v r. 2020. Fakulta by měla navrhnout jak členy
do mezinárodní rady, tak posuzovatele publikací. Proděkan Prudký osloví kolegiem navržené
kandidáty.
e) Fakultní publikace
Communio viatorum 2018/2 by mělo vyjít do konce tohoto roku. Dále v plánu čísla SaTu (dr.
Baštecká, doktorandé).
f) Předloženy nové formuláře pro žadatele o granty (od pí Bergstra), se kterými kolegium
souhlasí.
g) Doktorandská konference In pluribus unitas se bude konat na ETF v termínu 20. a 21. 9. 2019
(spolupořadatel HTF).
5) Studijní - proděkan Beneš –žádné novinky.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec
a) 4EU Joint Strategy of Cooperation
Ke stávajícímu uskupení spolupracujících evropských univerzit (Sorbonna, Heidelberg, Varšava
a Praha) se přidaly Uni Milán a Kodaň a došlo ke změně názvu na 4EU+.
b) Fond mobility
Byly podány projekty, zatím žádné zprávy o rozhodnutí.
c) SOMEF 2019 Vídeň
Delegace ETF již prakticky kompletní: pedagogové P. Moré, J. Kranát a P. Roubík, student J. Lukáš
a jeden doktorand, dále zástupce PSP. Termín přihlášek je 21. 12. 2018.
d) Návrh PF 2019
hotov a kolegiem odsouhlasen. Další zajistí pí Dubinová.
7) Rozvoj – proděkan Gallus – žádné novinky

8) Různé
Návrh proděkana Galluse na celofakultní doktorandský jednodenní seminář, který by se konal 2x
ročně, tj. první v březnu 2019, dále v listopadu 2019. Kolegium souhlasí.

Příští schůze kolegia : úterý 22. ledna 2019 od 9, 30 hodin.

Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

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

