Zápis ze schůze kolegia děkana UK ETF
úterý 25. dubna 2017, 9:30–11:00
Přítomni: děkan J. Mrázek (řídil jednání), proděkani L. Beneš, J. Halama, M. Prudký, J. Roskovec,
člen J. S. Trojan
1. Biblický vstup a uvítání
 Děkan přečetl oddíl 1Pt 2,1–10
 Zápis z předchozí schůze schválen beze změn.
2. Děkan
 Výroční zpráva připravena a schválena.
 Konvokace k 90. narozeninám prof. J. S. Trojana 16. května v 11:00, jubilant promluví o Augustinově Obci Boží, od 18:00 na děkanátě „posezení“.
 90. narozeniny prof. L. Hejdánka 10. května: poslat přání po poslovi, koordinovat s J. Kranátem.
 Konvokace prof. G. Sautera plánovaná na 9. května odpadá: prof. Sauter ze zdravotních důvodů
nemůže cestovat.
 Medaile ETF Na děkanátě potřeba provést revizi zásob medaile Amicis Sodalibusque, dát novou
grafickou úpravu listinám vydávaným s medailemi, zvážit, zda nevydat k 100letému výročí fakulty v r. 2019 novou medaili (v případě, že ano, bylo by potřeba připravit s předstihem). Udělování
fakultních medailí upravuje zvláštní předpis UK.
 Rozpočet připraven (příloha k e-mailu děkana z 24. 4.), na dnešní schůzi senátu se však nestihne projednat.
 Fakultní výlet o rektorském volnu 17. 5. plánován na Lipany a Kouřim, mají v gesci studentský
farář J. Štefan a kouřimský měšťan P. Moskala.
 Kontaktní osoby V současnosti nemalý počet zaměstnanců fakulty zastává funkci kontaktní
osoby pro nejrůznější účely. Z podstaty věci by bylo záhodno, aby se o těchto osobách a záležitostech, v nichž mají kontakt prostředkovat, vědělo. Na webu fakulty bude přístupný seznam.
3. Tajemnice
 Zveřejňování zakázek v registru smluv bude od 1. 7. povinné i pro fakultu.
 Elektronizace úřadu Na UK probíhají školení o zavádění elektronické evidence korespondence,
datových schránkách.
 Reklamace interaktivních tabulí v učebnách E a F (neudrží se ve zvolené svislé poloze) byla
provedena, zatím však bezvýsledně.
4. Věda
 Habilitační řízení Dr. Stefana Höschele-ho (KH Friedensau) pokračuje: komise zasedla a připravila materiály pro vědeckou radu, jejíž zasedání 2. 6. bude 9:30 zahájeno habilitační přednáškou.
 Donatio Universitatis Carolinae Tuto prestižní cenu pro financování badatelské činnosti získal
v prvním roce jejího udělování také prof. Petr Pokorný. Oceněný hodlá z těchto prostředků pod-

pořit projekt „Bible jako základ euro-americké kultury“. O tom, jak v této věci postupovat, svolá
děkan poradu v rámci CBS.
 Setkání s KTF se v tomto AR nepodařilo uskutečnit, se stejným tématem (slovo a obraz) přesunuto na podzim, ze dvou navržených termínů vyhovuje lépe 3. 11.
 Stížnost ETF na postup GA UK při posuzování žádosti M. Pfanna (žádost o přezkoumání) byla
projednána, v odpovědi prorektor P. Volf s omluvou uznal pochybení zpravodaje, nicméně sdělil, že věcné důvody pro neudělení grantu zůstávají v platnosti.
 Podávání přihlášek do PDS probíhá, termín je 30. 4.
 Probíhající konference Za tradičně kvalitní a ceněné součinnosti zahraničního oddělení se konalo 15. Colloquium biblicum, další konference v rámci projektu Historie a interpretace Bible: Nomos and Violence in Bible and Theology (24.–25. 4.), Interactions in Interpretation (4.–5. 5.), The
Last Century in the History of the Kingdom of Judah – the 7th Century BCE in Archaeological, Historical and Biblical Perspectives (24. 5.).
 Institucionální akreditace Na UK jsou již připraveny materiály, v radě UK zasedá M. Prudký. Na
ETF shromažďování dokumentace koordinuje P. Gallus, nový je způsob evaluace. Součástí procesu je sdružování dat (personální, věda – granty, publikace, studijní) do elektronického systému.
5. Studijní
 Rozvrh kombinovaného studia na další AR v přípravě, snaha, aby nebyly obsazeny všechny
víkendy vede ke značné koncentraci studentů v termínech konzultací.
 Poplatky za studium a služby je potřeba aktualizovat a sjednotit – provede děkan jedním opatřením, jeho obsah připraví tajemnice.
 Kulatý stůl pro studijní agendu se koná 10. 5.
 Školení o SISu se koná 4. 5.
 Kurs Nemocniční kaplan v rámci Celoživotního vzdělávání v současné době končí, je otázka, jak
dál. Dosud kurs konán jednou za dva roky, ale podle nových předpisů bude od r. 2019 toto vzdělání podmínkou pro kaplany ve zdravotnických zařízeních. Rozhodnuto otevřít hned v příštím
roce, L. Beneš se pokusí to domluvit s vyučujícími.
 Spolupráci s Diakonií bude potřeba nově projednat.
5. Zahraniční
 Dny UK ve Velké Británii Cesty společně s vedením UK na univerzity v Cambridge, Oxfordu,
Edinburghu a St. Andrews ve dnech 18.–20. 4 se zúčastnili za ETF P. Hošek, T. Noble a J. Roskovec. V Edinburghu domluveno uzavřít dohodu Erasmus.
 Propagace fakulty P. Gallus ve spolupráci s grafikem a J. Roskovcem připravil sadu nových letáků, má další návrhy na propagační materiály.
6. Rozvoj
 Grantové příležitosti Zvažovanou žádost o grant z Operačního programu katedra PSP nakonec
nepodala. TAČR otevírá novou řadu η (éta) – grantová podpora sociálních a humanitních věd,
výzva však teprve bude vydána.
 Výběrové řízení na učitelská místa psychologie a sociální práce na katedře PSP probíhá,
domlouvá se termín setkání komise.

7. Různé
 Velikonoční přání Děkan konstatuje, že přichází stále víc přání před Velikonocemi – rozhodnuto příští rok připravit přání, které by se posílalo jen církevním partnerům.

zapsal J. Roskovec

