ZÁPIS Č. 15 KD 2021/15/07.12. 2021

z kolegia děkana konaného 07. 12. 2021 v 9:30 hod.
(děkanská pracovna, dveře č. 213)

Přítomni: děkan doc. J Mrázek, proděkani dr. L. Beneš, prof. M. Prudký, doc. P. Gallus, J. Roskovec, Dr., Ing.
E. Svobodová
Omluven: člen doc. J. Halama

úvod

Izaiáš 8.-9. kapitola

děkan
-

na fakultě proběhne v posledním týdnu (úterý-pátek) ledna 2022 farářský kurz

-

proběhla schůzka ke kariérnímu řádu, které se zúčastnil doc. Mrázek, doc. Gallus,

Spolku evangelických kazatelů.

prof. Prudký. Poslední verze kariérního řádu byla rozdána na kolegiu

k případným připomínkám. Hodnocení bude probíhat v cyklech 1x za 3 roky

(práce na dobu určitou), 1x za 5 let (práce na dobu neurčitou), při vyhodnocení
-

-

komisí se vyjadřují obě strany – jak hodnocený, tak i nadřízený/podřízený.

Adventní bohoslužba se koná 12.12. 2021 – účast přislíbil proděkan prof. Prudký

vánoční večírek se ani letos konat nebude (přetrvávající situace okolo covidu 19)
– panem děkanem bude rozeslán okružní email s touto informací.

tajemnice
-

bylo vydáno opatření rektora upravující situaci okolo startovacích bytů pro

-

vnořené úvazky mohou u akademických a pedagogických pracovníků v rámci

věda
-

pedagogy.

projektů být vyšší než 1,0.

Cooperatio:
o

Návrh „Dohody o rozvoji vědní oblasti programu Cooperatio – Teologie a

religionistika“ je v připomínkovém řízení (rozesláno mezi děkany a
fakulty) a po vypořádání připomínek bude příští týden (tj. v týdnu
od 13.12. 2021) děkanům předložen k podpisu.

o Za ETF byli v Informačním systému již všichni pracovníci přiřazeni
oborům, resp. programům Cooperatio. U doktorandů řešíme ještě

přeřazení několika studentů přes ÚVT. – přiřazování provedl prof. Prudký
-

Habilitační a jmenovací řízení:

-

V pondělí 6. 12. 2021 bylo kolegiem rektora úspěšně projednáno jmenovací řízení

-

-

Petr Gallus byl jmenován docentem k 1. 12. 2021.

doc. F. Čapka. VR UK projedná ve čtvrtek 16. 12. 2021.

GAČR:

o Letos jsme z ETF podávali 4 žádosti o standardní grantové projekty. V

pátek 3. 12. byly zveřejněny výsledky soutěže. Uspěli doc. T. Landová a dr.
V. Lytvynenko.

-

EABS (The European Association of Biblical Studies)

o Představitelé EABS nás oslovili s žádostí, zda bychom mohli hostit 13th
Annual Graduate Symposium. Má se konat 30. března – 1. dubna 2022,

zúčastní se ho cca 30 doktorandů a postdoků ve dvou oborových sekcích
(SZ/NZ). Ve výboru jsou i David Cielontko a Jan Rückl z ETF.

o Po ETF žádají kromě drobné organizační pomoci na místě dvě věci:

 Dvě jednací místnosti - v době konání výuky může být problém

s obsazeností, záleží na rozvrhu – akce byla sdělena proděkanovi
L. Benešovi, který tuto informaci předá na studijní oddělení, kde

momentálně vzniká rozvrh na letní semestr. V případě nutnosti lze
zajistit místnosti mimo vlastní budovu.

 Přítomnost dvou seniorních odborníků při všech částech programu
(i při dvou sekcích), kteří budou připraveni zapojit se do diskuse

(prof. Prudký obešle kolegy, včetně ekumény českých teologických
fakult, s avízem, pak podle programu upřesníme jmenovité
„služby“).

o Při zapojení biblistů z HTF (Lukeš, Biernot) a KTF (J. Brož, M. Ryšková, … )
to může být dobrý počin pro program Cooperatio.

o Akce se bude konat hybridně, je tedy potřeba zajistit technické vybavení –
na fakultě je ho dostatek, stačí oslovit RNDr. Moravce.

studium
- v současnosti je forma výuky – zda hybridní/prezenční/distanční – na vyučujícím
daného předmětu.
- formy zkoušek/státních závěrečných zkoušek v lednu a únoru 2022 se budou
řešit dle aktuální epidemiologické situace
- u zkoušek je na některých fakultách praktikována přítomnost třetí osoby
(nestranné), na ETF zatím jen u filosofů. Zároveň je povinnost, aby u třetích
pokusů státní závěrečné zkoušky byl nezávislý člen.
- 24. ledna 2022 se bude konat Den otevřených dveří
zahraničí
-

rozvoj

návrh novoročenek byl předložen kolegiu a schválen

smlouvy o spolupráci v rámci programu ERASMUS – s Univerzitou v Kodani má
již rámcovou smlouvu uzavřenou Univerzita (ne samostatná fakulta).

fakulta spolupracuje v rámci programu ERASMUS s množstvím zahraničních
fakult, bude sestaven seznam, který bude vystaven na webu. Je to další krok
k zatraktivnění fakulty jako celku pro potenciální uchazeče o studium.

-

Pavol Bargár navrhl podobu kurzu pro diplomaty – dalším krokem je oslovení

-

v rámci rekonstrukce budovy probíhají předběžné konzultace zadávací

různé

potenciálních přednášejících, poté bude následovat jednání o akreditaci s MZV
dokumentace s vybranými firmami. Na ministerstvo byla podána žádost o
navýšení rozpočtu.

V rámci práce Akademického senátu byla vytvořena propagační komise (členové
P. Gallus, M. Bouček, T. Landová, M. Vaňáč, J. Hoffmanová).

21.12. 2021 13:30 – obhajoba práce – Říhová
-

18.1. 2022 – habilitační promoce
další kolegium

21.12. 2021 – dle potřeby

4.1. 2022 9:30, 18.1. 2022 9:30, 15.2. 2022 9:30

