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Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 31. ledna 2017 

 

Přítomni: 

Dr. D. Emler, pověřený vedoucí KNRS; předseda AS FSV UK 

Dr. M. Fiřtová, zástupkyně vedoucího KSS 

Dr. S. Horák, vedoucí KRVS 

Doc. M. Kubát, předseda oborové rady MTS  

Dr. T. Nigrin, tajemník IMS 

Doc. J. Vykoukal, ředitel IMS 

Dr. T. Weiss, vedoucí KES 

Zástupci SIMSu 

 

 

Omluveni: 

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky 

Doc. O. Konrád, vedoucí KNRS  

Dr. K. Kozák, vedoucí KSS 

Prof. J. Kučera, předseda oborové rady MD 

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

 

1) Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

Termín příští porady: 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5. 

 

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin: 

- Za IMS navržen E. Aslan. 

Přednášky na Francouzském institutu: 

- SIMS organizuje nepravidelnou řadu přednášek na Francouzském institutu. Poslední 

akce proběhla 26. 1. 2017 a další proběhne koncem dubna 2017. Studenti i vyučující 

jsou srdečně zváni na tyto akce, informace přinese newsletter SIMSu. 

Karolinka na AR 2017/2018: 

- Karolinka na nadcházející akademický rok je již otevřena k úpravám. 

Den otevřených dveří: 

- J. Vykoukal informoval o proběhlém dni otevřených dveří a počtech studentů na 

jednotlivých prezentacích. 

Rozlučka se semestrem: 

- SIMS zve srdečně všechny studenty a vyučující na rozlučku s končícím semestrem. 

Akce proběhne dne 27. 2. 2017 od 20 hodin v Dog´s Bollocks, Nádražní 82. 
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2) Vedení IMS projednalo: 

 

Nahrazení pondělní výuky: 

- Vzhledem k tomu, že v LS 2017 odpadnou celkem tři výukové dny v pondělí, 

rozhodlo vedení IMS o povinnosti všech vyučujících nahradit pondělní výpadky 

minimálně jednou hodinou uskutečněnou dle dohody se studenty buď ještě uvnitř 

výukové části semestru, nebo v prvním týdnu po ukončení výuky, který je pro tyto 

účely určen. 

Pracovní doba CIVT v Jinonicích: 

- Vedení IMS souhlasilo (v odpovědi na dotaz z vedení FSV UK), že dosavadní 

pracovní doba CIVT v Jinonicích je vyhovující.  

Účelová stipendia: 

- Od ZS 2016 nelze studijní pobyty ERASMUS dofinancovat účelovými stipendii. 

Budou dotázáni zástupci IMS v AS FSV, aby projednali další možný postup v této 

otázce. 

Zadávání vyučujících do SISu: 

- T. Nigrin informoval o novém postupu zadávání vyučujících do SISu. Nejprve je třeba 

vygenerovat osobě UKČO v aplikaci WhoIS a následně toto číslo použít při vytváření 

učitelského profilu v aplikaci Tajemník. Práva pro zadávání změn do systému WhoIs 

má na IMS T. Nigrin. 

European Public Policy Conference: 

- Součinností při organizaci konference byli pověření Š. Navrátilová a J. Volf. 

Vědecké pobyty: 

- Vedení IMS projednalo možností hostování zahraničních vědeckých a 

akademických pracovníků (zázemí pro jedno pracovní místo vyčlení KES 

v Rytířské), návrh připraví J. Vykoukal, O. Konrád a T. Nigrin. 

Informace pro odborovou organizaci: 

- Odborová organizace FSV požádal o informaci o systému odměn na IMS. Vedení 

IMS souhlasilo s předáním informace o fungujícím systému odměňování. 

Informaci odborům zašle J. Vykoukal. 

Finanční agenda: 

- T. Nigrin informoval o postupu při stanovování správců a příkazců u jednotlivých 

středisek. Bude třeba vyjasnit postup u řešitelů GA UKů. 

Zapsal: T. Nigrin 

Schválil: J. Vykoukal  

  


