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Zápis z porady vedení IMS, 22.10.2013. 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. K. Králová, proděkanka pro zahraniční styky 

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

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS  

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KZES 

Zástupci SIMS 

 

Omluven:  

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

 

 

Další porady vedení se konají ve dnech: 5.11., 19.11., 3.12., 17.12. 
 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

- Volba kandidáta na funkci děkana UK FSV pro období 2014–2018: 

- Dne 15.10.2013 byl zvolen do druhého funkčního období stávající děkan, PhDr. 

Jakub Končelík, Ph.D. 

 

- Výjezdní zasedání IMS: 

- Výjezdní zasedání IMS pro interní pracovníky se uskuteční ve dnech 14. – 17. 11. 

2013 v Hotelu Kuba v Kubově Huti. Zvací dopis zaměstnancům bude rozeslán do 

30.10.2013. 

 

- GA UK: 

- Magisterské a doktorské projekty Grantové agentury UK je moţné podávat do 8. 11. 

2013. Informace: http://www.cuni.cz/UK-2446.html . 

 

- Startovací byty pro mladé zaměstnance UK: 

- UK nabízí startovací byty pro mladé zaměstnance UK. Informace: 

https://www.cuni.cz/UK-3604.html. Eventální zájemci se přihlásí řediteli IMS do 4. 

11. 2013. 

 

- Konference Improving Poverty Reduction in Europe:  

- Informace: http://improve-research.eu/?page_id=1301 . 

 

- Stipendia Visegrad Scholarships: 

- Visegrádský fond nabízí tzv. incomming stipendia pro studenty z vybraných 

východoevropských a balkánských zemí. Informace 

http://visegradfund.org/scholarships/incoming/ 

 

 

 

https://www.cuni.cz/UK-3604.html
http://improve-research.eu/?page_id=1301
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- Školení BOZP:  

- Připomenutí povinné účasti vedoucích pracovníků na školení.  

 

- Zdravotník na pracovišti:  

- Paní Bílková bude proškolena k poskytnutí okamţité první pomoci na pracovišti. 

 

- Výstava o holocaustu v Maďarsku: 

- Vedení IMS přivítalo souhlas vedení UK FSV se zamýšlenou výstavou. M. Kunštát 

dodá stručné zhodnocení výstavy a její historické vyváţenosti. T. Nigrin zajistí jednání 

v Areálové radě a se zástupci ZÚ Maďarské republiky. 

 

- Den otevřených dveří IMS: 

- DOD IMS se uskuteční dne 15. ledna 2013. Dopoledne pro bakalářské studijní 

obory, od 14 hodin pro magisterské studijní obory (po cca 45 minutách). Pořadí 

prezentace kateder bude stanoveno na příští poradě vedení.  

 

- Střediska (účetnictví): 

- Výkazy účetních středisek jsou nyní zabezpečeny skrze CAS (Centrální 

autentifikační sluţbu) a ke kaţdému uţivateli jsou přiřazena střediska, do kterých 

můţe nahlíţet. Ţádosti o rozšíření přístupu zasílejte na krausv@fsv.cuni.cz a v kopii 

na hlavního disponenta dotčeného střediska. 

 

- Setkání k jarní a letní univerzitě IMS: 

- Dne 29.10.2013 od 12,30 do 13,50 hod se uskuteční porada k dalšímu zaměření Jarní 

a Letní školy IMS. Zváni jsou všichni pracovníci a doktorandi, kteří se chtějí zapojit 

do debaty a přípravy.  

 

- Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies: 

- L. Rovná informovala o získaném prestiţním grantu a upozornila, ţe kick-off 

meeting projektu se koná 12. a 13. prosince 2013. Na projektu se svými publikacemi 

mohou podílet všichni pracovníci IMS. Podrobnosti budou sděleny na schůzce.  

 

- Vznik referátu pro cizojazyčné obory na děkanátu: 

- Vedení IMS vzalo na vědomí informaci a chystaném výběrovém řízení na vedoucího 

nového referátu pro cizojazyčné obory na UK FSV. Vedení IMS aktivitu podporuje. 

 

- CEFRES: 

 - Vedení IMS vzalo na vědomí jednání, která s ředitelem CEFRES vedli K. Králová a 

M. Kubát. 

 

- Spolupráce s Univerzitou Göteborg: 

- L. Rovná informovala o pokračující spolupráci s univerzitou v Göteborgu. 

 

2. Vedení IMS projednalo: 

- Ediční plán FSV UK na rok 2014: 

- Vedoucí kateder zašlou do 30.10.2013 T. Nigrinovi seznam publikací za katedru – a) 

všechny publikace, které budou podávány k vydání v Karolinu, b) ostatní publikace, 

které budou předány k podpoře ediční komisi FSV UK. 

mailto:krausv@fsv.cuni.cz
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- SVV IMS 2013: 

- Vedoucí dílčích týmů podali zprávu o stavu řešení projektu.  

- Do 30.10.2013 budou T. Nigrinovi předány (fyzicky nebo elektronicky) všechny 

podklady pro výplatu a odměn. Následně budou spočteny volné finanční prostředky a 

dány k dispozici vedení IMS k rozdělení dle reálných publikačních výstupů dalších 

studentů. 

 

- Čerpání stipendií ze Stipendijního fondu IMS: 

- Dočerpání dílčích poloţek stipendijního fondu FSV pro IMS zajistí T. Nigrin. 

Konkrétně se to týká fondu pomocných vědeckých sil a fondu na podporu výukových 

aktivit doktorských studentů. 

 

- Web IMS: 

-  Stránky ims.fsv.cuni.cz budou v rubrice „studium“/“magisterské obory“ propojeny 

se stránkami kateder, kde jsou uvedené aktuální (a aktualizované) informace pro 

studenty. Vedoucí kateder (vyjma KAS) zašlou T. Nigrinovi do 30.10.2013 link na 

podstránky, které budou chtít propojit.  

 

 

3. Termíny do 30.10.2013: 

- SVV IMS 2013: 

- Do 30.10.2013 budou T. Nigrinovi předány (fyzicky nebo elektronicky) všechny 

podklady pro výplatu a odměn. Následně budou spočteny volné finanční prostředky a 

dány k dispozici vedení IMS k rozdělení dle reálných publikačních výstupů dalších 

studentů. 

 

- Ediční plán FSV UK na rok 2014: 

- Vedoucí kateder zašlou do 30.10.2013 T. Nigrinovi seznam publikací za katedru – a) 

všechny publikace, které budou podávány k vydání v Karolinu, b) ostatní publikace, 

které budou předány k podpoře ediční komisi FSV UK. 

 

 

4. Termíny do příští porady vedení IMS – 5.11.2013: 

- Den otevřených dveří IMS: 

- Stanovení pořadí prezentace kateder.  

 

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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Přílohy: 

 

Improving Poverty Reduction in Europe 

 

Ve dnech 14.-15. listopadu 2013 se bude konat v Bruselu konference na tema: 

Improving Poverty Reduction in Europe Ucastnici, kteri navstivi konference pouze 15.11., 

nehradi zadny 

konferencni poplatek. 

 

Podrobne informace a prihlaska: 

http://improve-research.eu/?page_id=1301  

 

http://improve-research.eu/?page_id=1301

