Zápis
z jednání kolegia děkana ETF v úterý dne 23. října 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, jako host J. Moravec
Omluven: čestný člen J. S. Trojan

Biblické čtení: Deuteronomium 29,28.
1.Schválení zápisu
Zápis z kolegia dne 9. 10. 2018 byl schválen.

2) Děkanát – děkan Mrázek
a) Sympozium ke 100. výročí ČCE
se bude konat dne 13. listopadu od 9,30 – 12,30 hodin ve velké posluchárně. Program již
stanoven, pozvánky rozeslány.
b) Marathon
Stále probíhají jednání s případnými zájemci o nájem prostor a provozování
knihkupectví. V jednání také aktivity Diakonie ČCE.
c) Podána informace o podnětu dr. Baštecké AS na využití prostor bývalé kavárny. Dnes
bude projednáno na AS.
Vystoupení dr. Jana Moravce.
Seznámil přítomné se stavem IT na fakultě a se svými návrhy na budoucí řešení, hlavně
potřebou externího spolupracovníka pro SIS, který bude k dispozici studijnímu oddělení.
Dále zmínil novou podobu rozvrhu, moodle, otevírání místností pro výuku apod.
d) Cena děkana
Děkanem budou osloveni pedagogové, aby podávali své návrhy na udělení Ceny, tj. na
úspěšné absolventy všech stupňů studia za rok 2018.
e) Setkání pedagogů
je plánováno na úterý 4. prosince od 11 hodin. Na programu by mělo být studium, SIS a
každý s proděkanů by měl vystoupit se svou agendou. V této souvislosti v diskusi
zmíněno, aby byl termín pro zadávání předmětů na další AR posunut na duben/květen.
f) Výjezdní zasedání 14. – 16. 6. 2019
V jednání místo pobytu. Bude osloven Selský dvůr v Daňkovicích, zda je na uvedený
termín volno.

3) Tajemnice Svobodová
a) Podána informace o pokynu RUK o cestovních náhradách, který bude platný od 1. 1.
2019. Nutno vyřešit cestovné studentů v rámci GAUK.
Dopis rektora nicméně uvádí, že tento pokyn není závazný pro celou UK.
b) Informace o faktuře Jaboku za praxe studentů.
c) Podána informace o elektronickém podpisu.
d) Pokud jde o zlepšení úklidu v budově a zajištění nárazových údržbářských prací, na
které proděkani poukázali, zajistí pí tajemnice.
4) Věda - proděkan Prudký
a) Vědecká rada
Příští jednání se uskuteční v pátek dne 7. 12., kdy by měly být na programu habilitační řízení dr.
Landové a hodnocení doktorského studia.
VR se per rollam shodla, že přítomnost oponentů na habilitačním jednání v tomto případě nutná
není.
b) Podána informace o parametrech přijímacího řízení Ph.D. studia na AR 2019/2020.
Mimořádný termín přijímacího řízení v lednu 2019 nebude realizován.
c) Kandidáti do GAUK – vyřešeno.
d) Informace o plánované doktorandské konferenci In Pluribus Unitas, která by se měla,
společně s HTF, konat v r. 2019 na naší fakultě.
5) Studijní - proděkan Beneš
a) SZZ
Elektronická evidence SZZ bude zavedena od ledna 2019.
b) Informace o personální situaci na studijním oddělení.
6) Zahraničí – poděkan Roskovec
Informoval o studijním pobytu prof. Štefana v Bonnu a zdravotním stavu prof. Sautera.

7) Rozvoj – čestný člen J. Halama a proděkan Gallus
a) Nové barevné kopírky: již zakoupen komponent pro zdejší server, poté bude dr. Moravcem
kontaktována firma Konica se žádostí o zapojení.
b) Veškeré proběhnuvší stavební akce již skončeny, t.č. probíhá účetní zpracování.

8) Různé
a) Proděkanem Prudkým podána informace o mezinárodní mezioborové konferenci na téma
„Osudy velkých lidských skupin 1918-2018“, která proběhal na ETF v minulém týdnu.
b) CŽV
v tomto ZS vyučuje dr. Landová, příslušná odměna za výuku bude zajištěna.
c) Přítomní se shodují na nutnosti sjednocení katedrových stránek, pokud jde o personálie
vyučujících. Bude zadáno pomvědovi.

Příští schůze kolegia : úterky od 9,30 hodin: 20. listopadu a 11. prosince.

Další termíny na fakultním webu v aktualitách.

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

