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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 21. února 2012 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kubát, Nigrin, Pešek, Rovná, Novák, Králová 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 Na místo vedoucího provozně-technického oddělení nastoupil p. Petr Balík (sídlo: 

budova Hollar, místnost č. 1 v průjezdu, tel. 222 112 213, email: balik@fsv.cuni.cz); 

s touto změnou se pojí i reorganizace nákupu kancelářských potřeb. 

 Při změnách v SIS a rozvrhu na LS 2012 se nevyskytly závažnější potíže, řešení 

eventuelních problémů s program Moodle je v kompetenci centrální administrace (ing. 

Petr Kališ, petr.kalis@ruk.cuni.cz). 

 Nové rozdělení kompetencí v rámci sekretariátu IMS: 

Jůzová – ústavní webmaster, zajišťování PR, ocenění apod.; 

Králová – tajemnice, náplň, konzultace; 

Stravenky od ledna 2012 vydává sekretariát IMS ve stanovených hodinách: 

 

Pondělí 9.00 – 11.30 hod. 13.00 – 16.00 hod.  

Úterý 9.00 – 11.30 hod. 13.00 – 15.30 hod.  

Středa 9.00 – 11.30 hod. 13.00 – 15.30 hod.  

Čtvrtek 9.00 – 11.30 hod. 13.00 – 15.30 hod.  

Pátek 9.00 – 11.30 hod. 13.00 – 14.00 hod. 

 

 Přípravné kurzy na MTS, CNS byly úspěšně odstartovány. 

 Informace k průběhu akreditace studijního oboru Česko-německá studia. 

 Nový akademický senát FSV UK zvolil do svého čela jako předsedkyni Zuzanu 

Kasákovou. 

 IMS obdrželo nové nabídky studentských stáží (MO ČR, Americká obchodní 

komora) – další iniciativy v tomto směru jsou vítány. 

 Nová pravidla výběrového řízení Erasmus pro ak. rok 2012/2013 (viz příloha), 

do 27.2. vedoucí kateder oznámí složení své výběrové komise na Erasmus (každá 

komise složená minimálně z 2 osob). 

 Studijní obor IEPS nabízí vyučujícím IMS možnost úpravy/rozšíření kurzů v tomto 

programu 

 Informaci o formálním stavu projektu UNCE podal vedoucí projektu: 

o Sestaven rozpočet, čeká se na podpis smlouvy s RUK. 

o Ze schůzky vedoucích součástí UNCE (IMS, ISS, FF UK, FHS UK) vyplynul 

důraz kladený na publikační činnost juniorů (pokud možno zahraniční 

publikace, asistenci při grantových projektech (možnost souběhu s dalšími 

granty) a konference. 

o Během prvního týdne března se sejde schůzka účastníků UNCE za IMS. 

o Konference UNCE s prezentací prvních výsledků plánována na 7.-8. 

června 2012. 

o UNCE bude umístěna na webu IMS. 
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Vedení IMS rozhodlo: 

 Obeslal vyučující i studenty, zkontrolovali zapsané povinnosti za ZS 2011 – zajistí 

sekretariát IMS do 27.2.2012. 

 Vytvořit jednotný platný seznam komisí na státní zkoušky (stávající k nahlédnutí na 

sekretariátě IMS, termín: duben – vědecká rada) – předloží vedoucí kateder ve 

spolupráci s garanty studijních oborů a předsedy oborových rad na vedení dne 

20.3.2012. 

 V rámci projektu PRVOUK navázala FSV UK spolupráci s FF a PrF, v jednání s RUK 

je otázka názvu, o výsledcích jednání bude proděkan pro vědu informovat vedení IMS, 

zejména pak prof. Rovnou a prof. Peška jako zástupce FSV ve vědecké radě UK. 

 Termíny dalších schůzí: 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., místnost 3093 vždy od 

12.30 do 14.00. 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 Informovat o nominacích na stipendia Hlávka, Topič. 

 

Zapsala: Kateřina Králová 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

V Praze dne 21. února 2012 


