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Zápis z porady vedení IMS, 17.12.2013. 

 

Přítomni: 

Dr. Z. Kasáková, předsedkyně AS FSV 

Dr. K. Kozák, vedoucí KAS 

Dr. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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 

 

 

1) Informace – vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Informace z rozšířeného kolegia děkana: 

 - J. Vykoukal seznámil vedení IMS s projednávanými body na RKD: 

- Do 15. ledna 2014 je možné adresovat T. Nigrinovi reakce na výzvu prof. T. 

Zimy, zvoleného kandidáta na rektora UK, ve které se dotazuje akademické 

obce, co by si přála na UK změnit. T. Nigrin předá podněty za IMS vedení 

FSV. 

- Akreditace doktorských studijních oborů na IMS byly prodlouženy. 

- Dojde k personálnímu posílení odboru děkanátu pro doktorské studium 

- KJP bude od roku 2014 spolufinancována instituty, které mají vyšší než 

průměrné požadavky na výuky cizích jazyků. Podíl IMS se odhaduje na 250 

tis. Kč. 

- FSV UK zvedne poplatky za delší dobu studia na 15.500 Kč. 

- Prospěchová stipendia pro studenty FSV UK se budou pohybovat v rozmezí 

18 a 23 tis. Kč, účelová stipendia (podpora zahraničních pobytů) budou 

navýšena na 40 000 na akademický rok 

 

Hlávkova cena: 

- Dr. L. Filipová (KNRS) získala cenu Josefa Hlávky za rok 2013. Vedení IMS 

blahopřeje. 

- Nadace J. Hlávky vypisuje  výzvu na Cenu za vědeckou literaturu v roce 2014. 

Termín pro podání návrhů je 6. ledna 2014 na oddělení vědy FSV UK (vyřizuje J. 

Semeráková). 

 

Přípravné kurzy MTS a CNS: 

- IMS vypíše v roce 2014 přípravné kurzy na bakalářské studijní obory MTS a CNS. 

Složení přednášejících bylo prodiskutováno s garanty. Účastnící se pedagogy osloví 

M. Bílková. 

 

Nový odbor pro zahraniční studenty na FSV UK: 

- Od počátku roku 2014 vznikne na děkanátu nový odbor pro studenty cizojazyčných 

oborů, kombinující dosavadní činnosti OZS a SO. 
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IT podpora 23.12.–2.1.: 

- Po dobu Vánočních svátků nebude poskytována počítačová podpora ze strany CIVT. 

Případné poruchy (včetně mailu) nebudou odstraňovány. 

 

Sekretariát IMS 23.12.–2.1.: 

- Sekretariát IMS bude po dobu Vánočních svátků uzavřen, pracovníci mají nařízenou 

práci doma. 

 

Nominace do hodnotících panelů Grantové agentury ČR: 

- GA ČR vyhlásila další kolo nominací do hodnotících panelů s termínem do 17. ledna 

2014. Nominace podané na konci 2012 zůstávají v platnosti. 

- Další informace: http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-clenky-a-cleny-

hodnoticich-panelu-ga-cr/#more-3575 

 

Program Horizont 2020 – zveřejnění prvních výzev: 

- Evropská komise zveřejnila první výzvy programu Horizont 2020. Našim oborům je 

nejbližší téma „societal challenges“. 

- Informace k výzvě: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ 

 - Informace k programu: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-478.html 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

SVV 2014: 

- Vedoucí kateder představili možné dílčí týmy SVV IMS 2014. Do 2.1. bude možné 

přihlašovat studentské členy SVV do online tabulky (odkaz rozešle T. Nigrin 

vedoucím kateder). Každá katedra bude mít v rámci SVV 2014 administrátora, na nějž 

budou vyčleněny prostředky, který bude zajišťovat administrativní stránku chodu 

týmu včetně přípravy podkladů již v počáteční fázi vzniku projektu. 

 

SZK v ZS 2013/2014: 

- MTS, MTSK, SDK: 20. ledna 2014 – komise organizačně zajistí sekretariát IMS ve 

spolupráci s J. Vykoukalem. 

 - mgr obory: Informace bude zveřejněna počátkem ledna 2014. 

- PhD: 30. ledna 2014. Informace o složení komisí bude zveřejněna počátkem ledna 

2014. 

 

Navrhované habilitační podmínky na FSV UK: 

- Vedení IMS projednalo návrh habilitačních podmínek, další konkrétní připomínky a 

finální redakci uskuteční do konce ledna 2014. 

  

Diskuze výstupů VZ IMS Kubova Huť a dojednání dalšího postupu: 

- Vedení IMS projednávalo další možný postup ve věci reakreditace magisterských 

studijních oborů s tím, že další jednání se budou vést na základě podkladového 

materiálu obsahujícího možnou konkrétní podobu studijního plánu – jeho přípravou 

budou pověřeni příslušní garanti. Schůzku garantů a dalších zástupců vedení svolá na 

počátek února 2014 J. Vykoukal.  

 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal 
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