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Provoz fakulty v době bezkontaktní výuky
» Od začátku semestru probíhá veškerá výuka online (především Zoom, MS Teams a
moodle). To neznamená, že byste na fakultu nesměli přijít, povolené je pořád zkoušení,
individuální konzultace, jakož i návštěva knihovny. Ve všech případech samozřejmě v rouškách. Kurzy se rozbíhají podle rozvrhu, v SISu by měl být u každého kurzu uveden způsob
výuky. Při jakýchkoli dotazech kontaktujte své vyučující. Některé učebny vybavíme hardwarem na online výuku tak, aby vyučující mohli přednášet v prostorách a způsobem, na
které jsou zvyklí, a studenti aby měli co největší dojem, že jsou (skoro) v učebně.
» Kurzy CŽV/U3V byly zrušeny, resp. přesnunuty na LS. Kurz CŽV v Olomouci byl v říjnu
zrušen, v listopadu uvidíme. Pokud se neuskuteční ani listopadové setkání, i tento kurz se
patrně zruší a přesune na LS.
» Kontaktní osobou pro záležitosti spojené s covidem je tajemnice fakulty Ing. Eva Svobodová. Prosím, kontaktujte ji, pokud se dostanete do nepříjemně blízkého kontaktu s covidem, anebo pokud máte nějaké dotazy.
» Aktuální situace některé akce znemožnila: nekonala se slavnostní imatrikulace ani seznamovací dny pro nové studenty. Zrušena byla také plánovaná listopadová konference
k výročí J.A. Komenského anebo filosoficko-teologické sympozium s kolegy z Bratislavy.

Další
» V tomto akademickém roce se sešlo 245 přihlášek ke studiu, což je o 45 více než loni.
» Vytvoření rozvrhu na ZS a s tím spojený zápis se letos notně protáhlo, což nás velmi mrzí.
Příčinou byla náročná příprava akreditace většiny našich studijních programů, která
poprvé probíhala přímo v prostředí SISu. Doufáme, že se všem podařilo si své kurzy
úspěšně zapsat. Rozvrh ještě může doznat drobných úprav. A samozřejmě časem přibude
i rozvrh na LS.
» Je skvělou zprávou, že naše studijní programy (bc., mgr. i dr.) získaly akreditaci na dalších
10 let (KKPP-D už předloni, u SPP nás akreditace čeká příští rok).
» Schválena byla také změna názvu oboru PSP na SPP - Sociální a pastorační práce a katedry PSP na katedru SP. Pastorační část oboru plně zajišťuje katedra PT.
» MŠMT vyhlásilo nový pětiletý program rozvoje VŠ, z něhož univerzita každoročně dostává
prostředky na rozvojové účely. Tentokrát musí být většina prostředků určena na podporu
alternativních forem výuky. Naší fakultě to umožní zaměstnat koordinátora e-learningu a
systematicky rozvinout tuto oblast, abychom měli dostatek výukových materiálů také elektronicky či rovnou na webu.
» Také letos bude UK pořádat Juniorskou univerzitu, určenou pro zájemce o studium z řad
středoškoláků. Za naši fakultu bude přednášek prof. P. Hošek o náboženských prvcích
v díle J.R.R. Tolkiena.
» Projekt rekonstrukce čeká na schválení stavebního povolení. Kompletní materiály pro stav.
povolení jsou zaměstnancům k nahlédnutí v uzavřené sekci na webu, ostatní si je mohou
na požádání prohlédnout u P. Galluse.
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Z AKADEMICKÝCH SENÁTŮ
Akademický senát UK
» AS UK se 29. května 2020 poprvé sešel v „hybridní formě“, část senátorů „fyzicky“ v Modré
posluchárně v Celetné, část potom „elektronicky“ prostřednictvím MS Teams. Byly schváleny výroční zprávy UK a senátorům byl představen kandidát na kvestora JUDr. Tomáš Horáček, PhD., jejž jmenuje rektor po vyjádření AS UK. Ten se však k jeho jmenování vyjádřil
kladně až na svém zasedání 26. června, kdy bylo možno zaručit tajnost hlasování.
» Další krátké „hybridní“ zasedání se uskutečnilo 18. září, na němž AS UK mj. vyjádřil podporu studentům a akademikům Běloruska a odsoudil násilí použité po proti nim po netransparentní volbě prezidenta.

Akademický senát ETF
» V podmínkách lehce uvolněné karantény 2.–3. června proběhly na ETF volby nového senátu. Obávali jsme se nízké účasti voličů, ale studentských voličů bylo dokonce více než při
minulých volbách – 13 % (10,8 % v r. 2018). Učitelů pak přišlo 55,8 % (56,8 % v roce
2018). Nový senát se sejde 16. října kvůli nově vyhlášené karanténě zcela „distančně“ přes
platformu Zoom.
» Starý senát na svém posledním zasedání 15. září mj. schválil novou disciplinární komisi a
vybídl nové studentské senátory, aby se dohodli na přesných pravidlech k užívání studentské místnosti v přízemí budovy.
Jan Kranát, Ph.D., předseda AS ETF

RŮZNÉ
» Své působení na fakultě v létě ukončilo hned několik kolegů a kolegyň: dr. B. Baštecká
(pokračuje dále jako externistka), dr. P. Klvačová, dr. M. Martinek a dr. P. Roubík. Na studijním končí Vl. Ptáčková, takže hledáme novou studijní referentku. A ze sekretariátu
děkana odejde s koncem tohoto roku Vl. Dubinová. Děkujeme jim za spolupráci a přejeme
vše dobré!
» Na základě výběrových řízení jsou na fakultě zaměstnány nové kolegyně pro obory SPP a
KKPP-D: psycholožka dr. Monika Ulrichová a socioložky dr. Marta Kolářová a Mgr. Alžběta
Matochová. Na spolupráci s nimi se těšíme!
» Mírně jsme přestrukturovali web fakulty a pokusili se také mj. o něco svěžeji a srozumitelněji popsat naše studijní obory. Uvítáme vaši pomoc, aby byl fakultní web dobře funkční
– když narazíte na něco, co nefunguje, anebo je zastaralé, dejte vědět.
» I tento semestr, všem okolnostem navzdory, u nás studuje několik zahraničních studentů.
Vítáme je a přejeme jim studium pokud možno klidné a napínavé.
» Pokud to situace dovolí, chystáme v týdnu 7.-11. prosince pro středoškolské zájemce o
studium na naší fakultě akci „Na týden vysokoškolákem“, kdy se budou moci po jeden
týden zapojit do studia.
» Pokud jste to ještě nezaznamenali, naše moderní fakulta má instagram, a moc pěkný!
(Díky Vl. Ptáčkové a dalším!). Název účtu najdete dole v tiráži. Lajkujte, komentujte!
Informace sestavil a všemožné podněty rád přijme

Petr Gallus, Ph.D.
proděkan pro rozvoj

Další informace najdete na fakultním webu, facebooku, instagramu a na vývěskách.
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