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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 13. října 2015 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, zástupce vedoucího KNRS 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KES; předseda AS FSV UK 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

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

Prof. L. Rovná, zástupkyně ředitele IMS; prorektorka pro evropskou problematiku 

Prof. J. Kučera, ředseda oborové rady MD 

 

Host: 

Dr. K. Hofmeisterová 

 

 

1) Vedení IMS projednalo: 

 

Stipendia pro doktorandy UNI Wien: 

- 5 x 1 měsíc, termín pro odevzdání návrhů T. Nigrinovi do 15.12.2015, konečný termín 

pro OZS 20.1.2016. Přihlášky budou následně postoupeny do celouniverzitní soutěže 

na RUK. 

 

Účelová stipendia a stipendia na vědu pro studenty: 

- Při podávání žádostí je třeba důsledně dodržovat Pravidla pro přiznávání stipendií (PPS) 

na FSV UK (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1114.html#6) ve smyslu definice 

konkrétního bodu.  

- Vedení IMS upozorňuje na existenci dvou rozdílných formulářů pro „běžná“ účelová 

stipendia (čl. 3.1, 3.2., 3.3. a 9 PPS) (http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1352-version1-

special_purpose_scholarship_uc.doc) a účelová stipendia „na výzkum“, např. v rámci 

GAUK či SVV (čl. 7c.1 a 7c.2 Stipendijního řádu UK) 

(http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1352-version1-

formular_stipendium_na_vyzkum.doc). 

- Institut navrhuje stipendia podle čl. 3/1 a 3/3 PPS, student žádá dle čl. 3/2 PPS v případě 

všech typů zahraničních pobytů (po návratu). 

 

Spolupráce s Marlboro College 

- V případě zájmu poslat do 27.10.2015 přihlášku (volnou formou) T. Nigrinovi, následně 

budou předány na OZS (R. Olehla). 

 

VZ Písek – shrnutí následujících úkolů: 

- Doktorská reakreditace MD – J. Kučera pošle model (schéma) fungování. 

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1114.html#6
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- BECES zůstane jako samostatný obor (s inkorporací vybraných předmětů CECS) a 

s důrazem na teritoriální aspekt 

- Master in International Studies (zahrnující po patřičné úpravě všechny dosud fungující 

obory včetně BECES a CECS) – T. Weiss bude pokračovat v přípravě s tím, že 

specializace (oborová/tematická/teritoriální) bude svázaná s diplomovým seminářem. 

 

PR FSV: 

- Bude proveden průzkum mezi nastupujícími studenty (jednoduchý Google formulář), 

na základě výsledků proběhne kampaň na nový mgr. obor (bude urychleně doplněn do 

podmínek přijímacího řízení – podmínky byly postoupeny proděkanu Soukupovi 

k projednání a předání AS FSV UK ke schválení). 

- Zjistit návštěvnost na stránkách FSV, resp. uzlů relevantních pro uchazeče. 

- Bude stanoven koordinátor za SIMS pro spolupráci s K. Hofmeisterovou (dodá SIMS 

do 29.10.2015). 

- Setkání absolventů IMS – pracovní termín 26.5.2016. K. Hofmeisterová ověří 

dostupnost restaurace Grébovka. 

- Trička ze srazu ALUMNI budou použita při příštím setkání. 

- Významní absolventi – je třeba doplnit genderově vyvážený vzorek úspěšných 

absolventek a absolventů. Sdílený google dokument vytvoří K. Hofmeisterová a zašle 

odkaz vedoucím kateder. 

 

Knižní novinky IMS: 

- Výzva zaměstnancům – do 27.10.2015 možnost zapůjčit knihu (výtisk nebo barevnou 

kopii) M. Fučíkové za účelem umístění do vitríny na chodbě (plus zveřejnění na webu 

IMS). 

- Propagace publikací na webových stránkách – koordinace s PR oddělením FSV, 

možnost propojení informací na stránkách FSV a IMS. K. Hofmeisterová ve spolupráci 

s M. Fučíkovou zajistí koordinaci zveřejňování nových publikací z produkce IMS na 

stránkách FSV. Samostatné stránky kateder by neměly být vzhledem k náročné 

synchronizaci v tomto směru dále rozvíjeny. 

 

ERASMUS+: 

- Potřeba vyjasnit rozdělení kompetencí mezi FSV a IMS ohledně vyjednání a 

podpisu institucionální spolupráce (upřesnit na dalším vedení s dr. Kasákovou – 

převzato z minulého zápisu, dr. Kasáková nepřítomna). 

- Erasmus nabídka na ELTE FSS Budapest – 1 student z každého cyklu. 

- Meziuniverzitní smlouva s Minsk University – 2 místa ročně (student+pedagog) 

formou reciprocity. 

- Mezifakultní smlouva s Russian State Humanitarian University – RUK i FF 

spolupráci odmítli, postoupit dr. Kasákové k projednání varianty mezifakultní 

výměny. 

 

Proofreading anglických textů: 

- Nový člen KSS Dejan Kralj nabízí zkušenosti s proofreadingem anglických textů, 

v případě zájmu je možno jej kontaktovat na dejankralj@mac.com nebo 

dejan.kralj@fsv.cuni.cz. 

 

Zapsala: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 

mailto:dejankralj@mac.com
mailto:dejan.kralj@fsv.cuni.cz

