Zápis z jednání kolegia děkana
v úterý dne 27. června 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: Iz 44,21 – 28
Uvítání přítomných.
1.Schválení zápisu
zápis z kolegia dne 30. 5. 2017 byl schválen.
2. Děkan Mrázek
a)z RKR
ETF obdržela dodatek k rozpočtu na letošní rok ve výši cca 333 ts Kč.
b) Propagace fakulty
Informace o zaslaných propagačních materiálech na sbory ČCE a upoutávce na našich stránkách. V diskusi
zazněly návrhy na využit nových technologií, ale i propagační video.
c) Darovací smlouva Pitsburgh
Dosud nedošla podepsaná darovací smlouva, proděkan Halama pověřen, aby zaurgoval.
3. Tajemnice Svobodová
a) Pokladna ETF bude v letních měsících otevřena denně v rozmezí 9 – 12 hodin.
b) Zavedení spisové služby
Podána informace o jednání se zástupci ÚVT a dr. Moravcem, kteří by měli při zavádění spolupracovat.
V letních měsících budou THP individuálně instruováni pracovníky ÚVT, jak systém funguje.
Závěr: pí tajemnice zajist, aby byl dr. Moravec v určitých termínech přítomen; pokud jde o THP, tto by
měli mít v počátku k dispozici pracovníka ÚVT, se kterým bude na 3 měsíce uzavřena DPP.
4. Věda – proděkan Prudký
a) Habilitační řízení dr. Höschele
bylo na programu KR v pondělí dne 26. t. m.
b) Pavel Hošek
byl s účinnost od 19. 6. 2017 jmenován profesorem.
c) Přijat doktorandé od AR 2017/201u
Bylo přijato 6 uchazečů: BT NZ – 2; Filozofe náboženství: 1 flozofe, 1 religionistka; PETTE – PT – 1, Ekum.
Teol. – 1. Zápis se bude konat v termínu 1u. – 30.9.2017.
d) Hodnocení doktorského studia za AR 2016/2017
bude letos probíhat pouze v SISu, student mají termín do konce prázdnin. Mnozí však již své splněné
povinnost vyplnili a postoupili školitelům, kteří budou proděkanem Prudkým informováni e-mailem
o dalším postupu.
d) Změny ttulu Th.D. na Ph.D.
byla již provedena u F. Čapka a J. Roskovce.

e) PRVOUK
Závěrečná zpráva byla vypracována, podepsána i KTF a HTF, do konce týdne bude doručena na RUK.
f) Insttucionální akreditace
Přípravy v běhu; do konce týdne by se měl M. Prudký setkat s proděkany.
g) UNCE
Budeme podávat dvě žádost (1) prof. Karfková a (2) prof. Noble.
h) CeExce a ČBS
Informace o jednání na ČBS ohledně vydávání publikací a komentářů, které bylo úspěšné.
i)Snížení poplatku za Ph.D. studium
Bude se týkat doktorandů v prezenční formě, což se nás t.č. netýká. Stávající i noví platcí student jsou ve
formě kombinované. Stávající student v prezenční formě M. Kock Moller je v jiném režimu (evropský
grant, v jehož rámci nelze pobírat další fnanční prostředky).
5. Studijní – proděkan Beneš
a)Podoba přijímacího řízení pro AR 201u/2019
Již na výjezdním zasedání proběhla diskuse; po dnešní diskusi usneseno, že uchazeči dostanou na výběr 2
z 5 publikací, o nichž bude diskutováno v přijímacím pohovoru. Členové kolegia zašlou své návrhy
neprodleně dr. Benešovi.
Závěr: do 30.6.2017 musí být zadáno do univerzitního systému.
b) Zákon o sociálních službách
V novém zákoně uvedeno, že pracovníkem v sociálních službách může být i maturant s příslušným kurzem.
V této souvislost zmíněn požadavek Diakonie, aby faráři, kteří pro ní pracují, absolvovali příslušný kurz na
ETF. Dnes projedná děkan s řed. Soběslavským. Realizováno by mohlo být v LS 2017/201u.
6. Zahraničí – proděkan Roskovec
a) Erasmus
Došla informace o nevyužitých prostředcích programu Erasmus – termín 10.7.
b) Návštěva bratslavské fakulty
proběhne v temínu 27. A 2u. 11.2017 (tradičně pondělí a úterý). Delegace by měla být početnější než
v letech minulých, z naší strany 2 přednášky.
c)CeExce
Informace o schůzce proběhnuvší v Olomouci minulý týden. Projekt končí rokem 201u, nutno uvažovat
o budoucích projektech, např. GAČR – budoucí 5leté projekty apod., či o projektu vlastním, širšího
zaměření např. Bible a kultura.
7. Rozvoj – proděkan Halama
a) Informace o dodávce regálů pro tzv. Bartošárnu. Pí tajemnice požádána, aby zaurgovala příslušnou
fakturu.
b)Studie na přestavbu fakultu
by měla být hotova do konce června 2017. Další postup bude v součinnost se stavebním odborem RUK.
c) Přehled o čerpání rozvojových prostředků předložila pí Semecká.
d) Pro studijní program double-degree fakulta obdržela navíc pro rok 2017 130 ts. Kč.

8. RŮZNÉ
a) Děkan informuje o konferenci "Reformace ve střední a jihovýchodní Evropě", která se uskuteční v pátek
16. 6. od 9,30 hod. v Karolinu (spolu s Uni Prešov, garant za UK prof. Lášek).
b) Tradiční zahradní slavnost UK se koná ve středu 21. 6. od 1u hodin. Děkan nebude přítomen, nutno, aby
zastoupil některý z proděkanů – bude upřesněno.
c) Zastupování děkana během letních měsíců:
proděkan Prudký: týdny 17. – 21.7., 7. – 11.u. a 21. – 25.u. 2017
proděkan Roskovec: 31. 7. – 4.u.
proděkan Halama: 24.7. – 2u. 7.
proděkan Beneš: 3. – 7.7., 14. – 1u.u.
Závěr: příslušná pověření budou vypracována sekretariátem.

Příští schůze kolegia v úterý dne 27. června od 9, 30 hodin.
Další termíny na stránkách v "Kalendáři".

Zapsala: Dubinová, schválil děkan Mrázek.

