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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 24. listopadu 2015 

Přítomni: 

M. Fučíková, sekretariát IMS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

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

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

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

M. Čermák, zástupce SIMSu 

 

Omluveni: 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

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

 

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Informace z děkanátu a AS FSV: 

- Založení Etické komise FSV k 1.1.2016, instituty budou vyzvány k nominaci svých 

zástupců. Nominace budou projednány na vedení IMS 15.12.2015. 

 

 

2) Vedení IMS projednalo: 

 

Erasmus – kreditová mobilita: 

- Do půlky prosince 2015 vytvořit komentáře k návrhu. 

 

Ranking oborů: 

- Zaslat mailem Z. Kasákové návrhy, v jakých oblastech rankingy udělat. 

 

AUC adresář: 

- Vedoucí kateder zašlou L. Filipové návrhy na doplnění seznamu kontaktů pro rozesílání 

výzev – do 8.12.2015. 

- Individuální šíření odkazu na webové stránky AUC ST v rámci odborných kontaktů 

http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/announcement 

 

Převody na „výdělečných“ střediscích z roku 2015 na 2016: 

- T. Nigrin napíše hromadnou žádost, název + číslo střediska zaslat mailem do 8. prosince 

2015. 

 

Státní zkoušky leden 2016: 

- Bakalářům zaslána předběžná výzva (M. Mrzenová. M. Pektorová), Mgr. obory 

zajišťují jednotliví garanti. 

 

 

http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/announcement
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Seznamy členů státnicových komisí: 

- Garanti jednotlivých oborů zpracují návrhy na inovaci členů komisí (nový člen doplněn 

kurzívou do platné tabulky + profesní životopis a seznam publikační činnosti), návrhy 

zaslat M. Fučíkové do 30. 1. 2015. 

- M. Fučíková doplní na webové stránky k jednotlivým oborům seznamy ke stažení. 

 

FSV – strhávání režií: 

- T. Nigrin sdělí proděkance Švarcové názor vedení IMS (režii nestrhávat z projektů, 

které tuto položku nemají v nákladech; ze zakázkových projektů pro „třetí stranu“; 

z projektů, jejichž některé aktivity není FSV schopná zajistit). 

 

Výuka jazyků – propojení s odbornou výukou na Bc., Mgr. a Ph.D. úrovni: 

- Vedoucí kateder sdělí do 15. 12. 2015 návrhy na formu spolupráce s KJP. 

- PV kurz (např. Academic Writing) na zkoušku. 

 

 

 

Zapsala: M. Fučíková  

Schválil: J. Vykoukal 


