Zápis z jednání kolegia děkana
v úterý dne 28. března 2017 od 9:30 hod.
Přítomni:
Omluven:

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

Biblické čtení a uvítání
1.Schválení zápisu
z kolegia dne 7. 3. 2017: po úpravě, že na excelentní monografe (viz 2b) nominujeme pouze publikaci
O. Navrátlové, byl zápis schválen.
2. Děkan Mrázek
a) Mezinárodní hodnocení ETF
dne 28. dubna t.r. neproběhne.
b) Novelizace dokumentů
Jedná se o nový Statut a ostatní dokumenty ETF, nad nimiž se dne 4. dubna sejde pracovní skupina
(Kranát a proděkané Beneš a Prudký). Jednání AS bylo v této souvislost odloženo na úterý 25. dubna.
c) Rozpočet
Na letošní rok dostala ETF o 1,160 ts. Kč méně než v roce minulém; největší propad je u fnancí na
vědu.
d) Výjezdní zasedání – program
1. bod: přednáška prof. Štefana – "Luther"
2. bod: přednáška dr. Kranát "O svobodné vůli"
3. bod: přednáška dr. Galluse – téma bude doplněno.
Během výjezdního zasedání oslaví své 50. narozeniny doc. Sláma. Tip na dárek očekáváme od
proděkana Prudkého.
e) Konvokace a sympozium "Luther" dne 14.11.2017
se bude konat na ETF. V 11 hodin bude konvokační přednáška doc. Wernische, na odpoledním
sympoziu vystoupí m.j. děkan Batka z bratslavské fakulty a prof. Štefan.
Koliduje s našimi bc. promocemi: proděkan Beneš se pokusí o posunut do ranních hodin.
f) Návštěva ETF na bratslavské fakultě
Návrh termínu 27. a 28.11. (tradičně pondělí a úterý) projedná děkan Mrázek s kolegou děkanem.
g) Loučení G. Frey-Reininghause
proběhne v sobotu 1. dubna na Synodní radě; děkana zastoupí proděkan Roskovec, který předá
pamětní medaili ETF a pronese laudato.
h) 90tny prof. Trojana
Oslava na ETF proběhne v úterý dne 16. května. Pokud jde o plánovanou konvokaci, bude rozhodnuto
po Velikonocích, přátelské posezení v podvečerních hodinách proběhne určitě.
i) Setkání s KTF
dne 31. t.m. bylo zrušeno, resp. odloženo patrně na podzim letošního roku.

2. Tajemnice Svobodová
a) Podala informaci o zájmu frmy About CZ, sousedící s naším dvorem, o vybudování výtahu. Závěr:
Po diskusi kolegia je rozhodnuto, že odmítneme. Pí tajemnice zajist písemnou reakci.
b) Nová úklidová forma již od 1. 3. funguje.
c) Ukončení smlouvy s frmou Stavba a interiér
proběhlo převzetm naší výpovědi. Pokud jde o fnanční vyrovnání, toto se zpracovává ve spolupráci
s RUK.
d) Podána informace o výpovědi pí Kaňkové, která ukončí svůj pracovní poměr ke dni 30.4. Její práci
převezme pí Vlasáková, které bude navýšen pracovní úvazek.
e) Hospodářský výsledek za rok 2016 byl měl být + 1,016 ts. Kč.
4. Věda – děkan Mrázek
a) PROGRES
V jednání bonusy za mezinárodní spolupráci, kde jsme byli podhodnoceni . Doložíme smlouvami.
b) S podnětem prof. Prudkého, aby měli doktorandé mající současně grant kopírovací služby na
děkanátě zdarma, kolegium souhlasí.
c) Setkání s KTF (na jejich půdě) se uskuteční v pátek 31. března od 10 hodin. Téma a příspěvky
dojednal M. Prudký.
5) Studijní – proděkan Beneš
a) Předložil tabulku "počty přihlášek":
bc. EvT – celkem 27
bc. TKT – celkem 7
bc. PSP – celkem 57
NMgr. EvT – celkem 9
NMgr. KKPP – celkem 22
CELKEM 122 uchazečů, pro které budou zrušeny přijímací zkoušky.
Ovšem bude vypsáno další kolo podávání přihlášek, a to k 31. 7. 2017.
b) Pěvecký sbor ETF – studentská aktvita
Tlumočil prosbu dr. Křížové o odměnu pro vedoucího sboru – J. Zejfarta. Zatm ne, možná koncem LS
z prostředků stpendijního fondu.
6) Zahraničí – proděkan Roskovec
a) Informace o proběhnuvší návštěvě studentů z GAW.
7) Rozvoj – proděkan Halama
a) Via lucis
Odesláno doplnění naší monitorovací zprávy, zatm žádná reakce ze strany MŠMT.
b) Pokud jde o projekt na další rekonstrukci budovy, arch. Fišerovi byla zaslána výzva. Termín
vypracování do června 2017.
c) Nástěnky do 5. patra zakoupeny.

d) Tlumočí požadavek "Diakoniky" na umístění závěsných panelů do respiria. Po diskusi rozhodnuto,
že počkáme na případné fnanční prostředky z NAKI.
8) RŮZNÉ
a) Proděkan Halama navrhuje realizaci výuky NMgr. Diakoniky pouze v kombinované formě. Zda bude
možno, sporné, neboť bylo vypsáno i jako studium prezenční. Pro příště by mělo být vypsáno jenom
jako kombinované.
b) Děkan navrhuje, abychom více anoncovali "sociální práci".
c) Opatření rektora č. 13/2017 – Zpřístupnění el. databáze závěrečných prací.
V návaznost na toto opatření bude aktualizováno naše 5/2010. RUK a ÚVT připraví vzor opatření
děkana do 31.3.2017. Kontaktní osobou by měla být za ETF pí Krčmářová.
d) Nabídku startovacích bytů ETF nevyužije.
e) Termín na podání uchazečů o Cenu Josefa Hlávky – termín do 31. 5. 2017. Členové kolegia
požádáni, aby zasílali své případné tpy.
f) Fakultní výlet – změna – "Kouřim a okolí". Bude realizováno ve spolupráci se studentským farářem
Štefanem. Jedná se o středu 17. května (tradiční Rektorský den).
Příšt schůze kolegia – úterk od 9 30 hodin:
28. března 25. dubna a 30. května.
Kolegium dne 16. května výjimečně od 9 hodin!!!!
Další termíny na stránkách v "Kalendáři".

Zapsala Vl. Dubinová,
schválil děkan Mrázek

