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Zápis z porady vedení IMS, 14. 5. 2013  

 

Přítomni:  
Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS  

doc. M. Kubát, proděkan pro vědu a výzkum; předseda oborové rady MTS; vedoucí KRVS  

prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS 

doc. J. Vykoukal, ředitel IMS  

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

Dr. P. Novák 

V. Mertová, zástupkyně SIMS 

J. Balík, zástupce SIMS 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí:  

 

- Grantová soutěž 14th GDN Regional Research Competition: 

- podrobnosti v příloze zápisu. 

 

- Programu DUO-Korea Fellowship Program: 

- podrobnosti v příloze zápisu. 

 

- Vyhlášení dalšího kola výběru stipendistů Fulbrightovou nadací. 

 

- Rektorský den – 16. května 2013: 

- sdělení o vyhlášení rektorského dne na 16. května 2013. Sekretariát IMS bude tento den 

uzavřen a pracovníci sekretariátu dostali nařízenu práci doma. 

 

- Změna Stipendijního řádu UK: 

- Nově bude možnou přiznat studentovi doktorského studijního programu stipendium nejvýše 

120 000,- Kč v rámci jednoho akademického roku. Hrozí tak souběh stipendií vyplácených 

v rámci SVV a GA UK. Podrobnosti viz Úplné znění Stipendijního řádu UK zveřejněné na 

webové adrese http://www.cuni.cz/UK-4340-version1-uzvistipendiauk.pdf pod názvem VI. 

úplné znění Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 28. 2. 2013. 

 

- Státní zkoušky CNS: 

- Zkoušky proběhnou dne 17. června 2013 od 12.00 hod. 

 

- Zpráva o plnění PRVOUK.  

- Zprávu obdrží členové vedení IMS a vedoucí kateder. 

 

- Kvantitativní metodologie – nabídka kurzu: 

- KZES nabízí všem mgr. studentům IMS kurz Kvantitativní metodologie. 

 

- Magisterská specializace Europeum: 

- Informace o zahájení. Specializace bude se souhlasem D. Havlové pojmenována po V. 

Havlovi. 
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- Nakládání s majetkem FSV UK: 

- Nakládání s majetkem nově upravuje „Opatření děkana pro správu majetku a nakládání s 

tímto majetkem“, mj. stanovující pravidla pro odkup staršího majetku FSV UK (text opatření 

viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2234.html). 

 

- The International Symposium on Cultural Diplomacy in Italy: 

- "Italian Cultural Diplomacy & North-South Relations within the EU" (Rome; June 12th - 

14th, 2013), www.italy-culturaldiplomacy-conference.org. 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

- Nominace na Cenu Josefa Hlávky: 

- Vedení IMS projednalo a schválilo navržení monografie L. Filipové na udělení Ceny Josefa 

Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. 

 

- Zprávy o čerpání SVV IMS 2013: 

- S ohledem na ohlášenou změnu Stipendijního řádu UK v Praze doporučilo vedení IMS 

vyčerpat přidělené finanční prostředky do konce října 2013 (zejména pokud jde o účelová 

stipendia). 

 

- Komise se na přijímací zkoušky do doktorského studia: 

- složení komisí pro přijímací řízení do doktorského studia: 

a) MD: prof. J. Kučera (předseda), dr. O. Matějka, prof. S. Raková, doc. J. Vykoukal, 

b) MTS: doc. M. Kubát (předseda), prof. L. Rovná, dr. T. Weiss, dr. T. Nigrin. 

- Plénum IMS: 

- změnu termínu pléna IMS. Nově se uskuteční 17. června 2013 od 15.30-18.00, místnost 

J1034. 

 

- Kurz Organizovaný zločin pro U3V: 

- Vedení IMS schválilo nabídku kurzu P. Pojmana „Organizovaný zločin“ pro Ú3V. 

Pracovníci sekretariátu IMS nově povedou evidenci vyučujících a kurzů nabízených IMS 

v rámci Ú3V. 

 

- Doktorské obhajoby: 

- Vedení IMS předběžně schválilo termín zářijových doktorských obhajob, 10. září 2013 od 

15.00 hod. 

 

- Jazykové předpoklady pro doktorské studium:  

- Vedení IMS schválilo myšlenku zavést pro přijímací řízení do doktorského studia seznam 

jazykových certifikátů, které budou v rámci řízení automaticky uznávány. Zájemci o studium, 

kteří nebudou držiteli zmíněných certifikátů, respektive nebudou moci doložit složení VŠ 

zkoušky z jazyka, se budou muset (jako doposud) nechat přezkoušet pracovníky KJP. 

 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2234.html
http://www.italy-culturaldiplomacy-conference.org/
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- Organizační řád IMS: 

- Vedení IMS předběžně schválilo novelizaci Organizačního řádu IMS, připravenou ředitelem 

IMS. Pracovníci IMS budou s novelou seznámeni v rámci pléna IMS dne 17. června 2013. 

 

 

3) Termíny: 

 

- garanti oborů do 26. května 2013 zkontrolují, popřípadě upraví, podmínky přijímacího řízení na 

příští akademický rok. Změny je třeba nahlásit proděkanovi pro studium dr. Soukupovi a současně je 

třeba si je poznamenat (pro účely doložení změn v akreditaci). 

 

- garanti oborů mohou do konce května 2013 připravit dodatečné návrhy na doplnění seznamů 

schválených členů komisí pro státní zkoušky. Aktualizované seznamy je třeba zaslat T. Nigrinovi, 

nigrin@fsv.cuni.cz. 

 

Zapsal: P. Novák 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

mailto:nigrin@fsv.cuni.cz
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Příloha 

 

1) 14th GDN Regional Research Competition: 

CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research 

Competition. Projekt se má řešit v průběhu roku 2014 s tím, že maximální požadovaná částka je 

$20.000. Medián přiděleného grantu vsak v minulých letech byl $8.000. Přednost dostanou projekty 

na tato témata:  

I. Urbanization and Cities: Urban / Rural Policy, Migration, Demographics  

II. Enterprise Development and Behavior including Corporate Governance and Restructuring  

III. Labor Markets including Retirement, Social Assistance and Health Economics  

IV. Globalization including Regional and International Economic Policy Coordination  

V. The Reform Process including Public Finance, Fiscal Burden, and Taxation  

VI. Education including Educational Policy, Reform, Funding and Outcomes  

Podrobné informace najdete na stránce: http://www.cerge-

ei.cz/pdf/gdn/GDN_CEE_RRC14_Call.pdf. Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze 

projektu (ve čtyřech výtiscích): 24. červen 2013. Současně se na oddělení vědy zasílá jedna 

elektronická verze - všechny části dohromady v jednom .pdf souboru. V projektu nejsou žádné 

formuláře, ale musí obsahovat všechny části popsané ve výzvě. Je třeba mít při sestavování rozpočtu 

na paměti, že fakulta požaduje v souladu s pravidly CERGE režie z celkové požadované částky ve 

výši 10%. Dobrozdání fakulty zajistíme na oddělení vědy.  

 

2) MŠMT informuje o programu DUO-Korea Fellowship Program – program výměny 

vysokoškolských studentu mezi jižní Koreou a zeměmi Evropské unie. Podmínkou je vynikající 

znalost anglického jazyka, výměnné pobyty se mohou týkat jakéhokoli oboru a délka pobytu nesmí 

přesáhnout čtyři měsíce. Účastníci musí mít příslib přijetí z druhé strany. Žádost o oba výměnné 

pobyty podává korejská strana. Žádost studenta - předkládá formulář žádosti, kopii meziuniverzitní 

dohody a kopii pasu. Termín u vyhlašovatele: 28. května 2013. 

Mezi vysokými školami žadatelů musí být v rámci tohoto programu uzavřená dohoda o dvoustranné 

spolupráci. Seznam těchto škol na stránce UK: http://www.cuni.cz/UK-1608.html - Korejská 

republika - vysoké školy mající meziuniverzitní dohodu s UK: Hankuk University of Foreign Studies, 

Seoul Sungkyunkwan University, Seoul The Academy of Korean Studies, Seoul. 

 

 

http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/GDN_CEE_RRC14_Call.pdf
http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/GDN_CEE_RRC14_Call.pdf

