
Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 22. března 2011 

 

Přítomni: Vykoukal, Kozák, Kubát, Kučera, Nigrin, Rovná, Novák, Lelek, Šebek 

 

Vedení IMS vzalo na vědomí: 

 

a) informaci možnostech využití Fondu mobility na zahraniční cesty pracovníků IMS, 

b) informaci o novém webmasterovi IMS (J. Bečka) a webmasterech katedry AS (K. Kozák, 

J. Sehnálková), NRS (R. Mynaříková), RVES (S. Horák) a ZES (T. Weiss), 

b) informaci o stážích u firem pro studenty (AIESEC). Dne 21. dubna 2011 se v místnosti č. 

J1034 od 11.00 hod. se uskuteční prezentace pro studenty,  

c) informaci o možnosti vypsat stáže jako povinně volitelný předmět (á 3 kredity). Je však 

třeba definovat parametry stáže, 

d) informaci o přerozdělování garancí oborů vyučovaných na IMS (nově nelze garantovat dva 

oborově různé programy), 

 

Vedení IMS rozhodlo: 

  

a) že vedoucí kateder do 1. 4. t. r. zašlou řediteli IMS předběžnou verzi Karolínky na příští 

akademický rok, 

b) nabídnout v rámci U3V v akademickém roce 2011/12 tyto kurzy Dějiny přírodního 

prostředí aneb přírodní prostředí v dějinách (prof. J. Křen, ZS) a Evropská unie – vývoj a 

klíčové problémy (vyučující určí vedoucí katedry ZES, LS), 

c) potvrdit upravené složení zástupců kateder v programu Alumni: J. Sehnálková a F. Snášel 

(KAS), D. Emler a R. Mynaříková (KNRS), D. Kolenovská a Petr Balla (KRVES) a T. Weiss 

a J. Fischer (KZES). Jako osoba odpovědná za program Alumni v rámci IMS byl schválen D. 

Emler, 

d) že vedoucí kateder předloží řediteli do příštího vedení IMS akutalizované seznamy 

pracovníků, kteří mohou být členy komisí pro magisterské státní zkoušky, 

e) vypsat termín pro SDZk a obhajoby disertačních prací na 31. května 2011 (předsedkyní 

komise byla jmenována prof. L. Rovná; předsedkyně komise navrhne do 29. března 2011 

členy komise a stanoví oponenty) a 19. září 2011. 

f) vypsat termín přijímacího řízení na 22. června 2011 a náhradní termín na 1. července 2011. 

Výběrové řízení se uskuteční v prostorách IMS v Rytířské 31, 

g) pověřit ředitele IMS, aby požádal oborovou radu MTS o volbu M. Kubáta předsedou této 

oborové rady, 

h) že vedoucí kateder sestaví komise pro výběrová řízení v rámci programu Erasmus. První 

kolo výběrového řízení je třeba uzavřít do 31. března 2011 (UCL, Koebenhavns Universitet), 

respektive do 6. dubna 2011 (ostatní). 

 

Vedoucí kateder do příští schůze vedení: 

 

a) předloží za katedry projekty využití FRVŠ, 

b) předloží případné připomínky k novému vysokoškolskému zákonu, 

c) předloží řediteli IMS seznamy účastníků výjezdního zasedání IMS v Krkonoších, 

d) navrhnou řediteli IMS program výjezdního zasedání IMS, 

 

Zapsal: Petr Novák 

Vidoval: Jiří Vykoukal 

 

       V Praze dne 24. března 2010 


