ZÁPIS Č. 5 KD 2021/5/20. 4. 2021

z kolegia děkana konaného 20. 4. 2021 v 9,30 hod.
(online)

Přítomni (přes ZOOM): děkan doc. J Mrázek, proděkani Dr. Beneš, P. Gallus, Ph.D., prof. M. Prudký,
J. Roskovec, Ph.D., člen doc. J. Halama, Dr., tajemnice Ing. Eva Svobodová

úvod

Žalm 85

děkan

informace z rozšířeného rektorského kolegia:
o akademičtí pracovníci byli zařazeni do další přednostní vlny očkování proti nemoci
COVID 19;
o již byly zaslány dektery pro nově jmenované profesory – v květnu/červnu by mohly být
slavnostně předány (pokud epidemiologická situace dovolí);
o byly znovu zasílány dotazníky ohledně nových akreditací;
o novela řádu celoživotního vzdělávání – 2 typy vzdělávání – pro výkon povolání –
zavedena nová pravidla; pro zlepšení stávajícího vzdělání
o promoce – náhradní termín – doktorské promoce 2.6. 13:30; magisterské 10.6. 13:30
v Karolinu; bakalařské možná v letních měsících
COOPERATIO – ohledně tohoto programu se uskuteční setkání děkanů ETF a FHS
studenti doktorandského studia, kteří mají nárok na stipendium, ho budou pobírat déle o tu část
roku, který byl narušen
režim ETF zůstává i nadále stejný
výjezdní zasedání – je zapotřebí sestavit program
strategický plán – měl by být hotový do konce června 2021
kariérní řád – měla by se uskutečnit samostatná schůzka jen na toto téma, nejlépe osobně

-

-

-

tajemnice
-

věda
-

-

samotesty – na RUK se řeší opatření, které by tuto možnost upravovala
návrh platových tarifů – horní hranice se navyšují
stravenkový paušál – opatření děkana č. 2/2021
K přípravě programů rozvoje vědeckých činností na UK (Cooperatio):
o Univerzitními orgány postupuje usnášení a schvalování Zásad (mají být vyhlášeny
začátkem května 2021).
o Kolegium souhlasí s návrhem, aby se ETF přihlásila ke třem „UK vědním oborům“, totiž
„Theology“, „Religious Studies“ a „Social Work“ (rozhodnutí odesláno rektorovi).
o Pro jednání děkanů zúčastněných fakult souhlasí kolegium s návrhem, aby v Radě
programu „Theology and Religious Studies“ ETF zastupovali prof. M. Prudký (jako
koordinátor) a prof. P. Hošek a v Radě programu „Sociology and Applied Social Sciences“
doc. Eva Křížová.
K doktorským studiím:
o Novela vš zákona zohlednila „dobu narušeného studia“ (doba nouzového stavu) a
prodloužila tím lhůty „standardní“ a “maximální doby studia. Kvůli dopadům do vedení
příslušné agendy je nutné změnit dosavadní praxi při vyplácení doktorandského

-

-

-

stipendia a termín posunout cca o 10–14 dnů. Doktorandi budou o této změně
informováni emailem.
Kolegium schválilo návrh na zavedení jednorázového mimořádného stipendia doktorandům,
které by je motivovalo k včasnému úspěšnému ukončení. Studentům, kteří úspěšné absolvují ve
standardní době studia, bude jednorázově vyplaceno 30.000 Kč ), a těm, kdo úspěšné absolvují ve
standardní době studia plus jeden rok, bude vyplaceno 25.000 Kč. Toto stipendium bude hrazeno
ze stipendijního fondu. Pravidla vydá děkan formou opatření děkana.
Fakulta obdržela finální texty zpráv dvou loňských hodnocení vědeckých činností (vnitřního
hodnocení vědy UK za roky 2014–2018 a hodnocení MŠMT podle metodiky M17+). Proděkan pro
vědu připraví podklady pro projednání závěrů na různých úrovních (VR, vedoucí kateder,
akademická obec).
Informace o udělených cenách (na základě nominací z října 2020):
o Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů dostal Mgr. Pavel
Eder.
o Mimořádnou cenu rektora dostala Bc. Barbora Deutschová.

studium
-

-

ETF obdržela 143 přihlášek ke studiu – přijímací řízení – návrhy změn: obory Teologie
křesťanských tradic, Evangelická teologie v anglickém jazyce – ústní pohovory; ostatní obory bez
přijímacích zkoušek; ústní pohovor by mohl být podmínkou přijetí, ale nebyl by eliminačním
kritériem (tzn. pokud někdo absolvuje ústní pohovor, bude přijat)
v případě odsouhlasení ústních pohovorů, měl by být termín přijímacích zkoušek posunut tak, aby
se pohovory konaly až po složení maturitních zkoušek, tj. po 11.6. 2021 – aby nekolidovaly a
zbytečně také nestresovaly uchazeče ještě před maturitou

zahraničí
-

rozvoj
-

různé
-

výběrové řízení na místo na zahraničním oddělení – přihlásilo se 20 zájemců o práci – 10 lidí
postoupilo do dalšího kola, kde budou absolvovat pohovory

student z Afriky urguje termín přijímacího řízení -> sdělit termín, na kterém se domluví
zkoušející, paní Pomališové, která tento termín sdělí uchazeči

10.4. 2021 – proběhl Den celoživotního vzdělávání
na fakultu dorazilo několik nabídek 3D vizualizace/digitalizace fakulty – jednu z nabídek by šlo
využít po skončení rekonstrukce
potřeba zastupování děkana – 22. 5. 2021 se konají tři akce – 100 let výročí ECM (zástup prof.
Prudký), synodní rada a dálkové studium
ETF byla oslovena spolkem pro pořádání Majálesu – prosba o spoluzáštitu a finanční příspěvek finanční příspěvek rozpočet nedovolí, záštitu ale ETF, respektive děkan, může poskytnout
i s videovzkazem

datum další schůze
- další kolegium 11.5. 2021 v 9:30; 25.5. 2021

