
Program schůze vedení IMS dne 4.5.2010 

 

 

1. Vedení IMS vzalo na vědomí: 

a) zápisy z jednání kolegia děkana 

b) nominaci L. Rovné jako kandidáta na členství v hodnotící komisi RVVI 

c) nominaci mgr. Jany Sehnálkové jako reprezentanta IMS (v rámci fakultního 

zastoupení) na Expo 2010 v Šanghaji 

d) nominaci M. Kubáta na členství v oborové radě pro společenské vědy GA UK, sekce 

sociologie 

e) zprávu o vývoji a stavu agendy cizojazyčných studijních oborů na IMS 

f) přípravy na oslavy 20. výročí založení UK FSV, ředitel IMS bude informovat o 

jednání s pověřenými pracovníky děkanátu 

g) nabídku finanční podpory zahraničních pobytů studentů prostřednictvím nadace Vize 

87 – více na adrese http://www.vize.cz (deadline žádostí v rámci IMS do 31.5.2010)  

 

2. Vedení IMS: 

a) stanovilo termíny pro zpracování Karolinky na školní rok 2010/2011 – do 10.5.2010 

dodat údaje o personálním stavu (noví pracovníci, změna statusu – externí/interní, 

změny v titulatuře apod.) – nové nebo změněné údaje stačí zaslat na emailovou adresu 

J. Vykoukala, do 14.5.2010 dodat na emailovou adresu J. Vykoukala úpravy/změny 

v kursech bakalářského studia, do 17.5. zajistí katedry úpravy magisterských 

studijních programů 

b) stanovilo termíny bc a mgr státních zkoušek: 

bakaláři denní: 15.6. a 16.6.2010 od 8.30, bakaláři kombinovaní 17.6. od 8.30 

magistři AS 21.6., NRS 23.6., RVS 22.6., ES+ZES 21.6. 

c) uložilo vedoucím kateder do 6.5. oznámit konkrétní počítače (za každou katedru 

jeden), na které by byl nainstalován program Student 

d) uložilo vedoucím kateder zajistit dozory na přijímací pohovory do bc a mgr studia, 

jména dozorů nahlásit do 18.5.2010 

 

3. Vedení IMS projednalo zprávu J. Vykoukala a L. Švece o jednání skupiny OPPA ve 

věci dalších inovací v rámci bakalářské akreditace MTS, zejména pak: 

a) otázku stávající formy a podoby „úvodů“ a vyslovilo souhlas s postupnou rekonstrukcí 

této části studijního plánu MTS tak, aby studentům více poskytovala praktické 

dovednosti využitelné zejména v rámci teritoriálních bloků 

b) koncepční zařazení české problematiky do studijního plánu a výuky (na bc i mgr 

úrovni) – česká témata by měla vystupovat jako součást komparativního kontextu 

(např. dějiny, politický systém, hospodářská transformace, sociální struktury) nebo 

jako vztahová záležitost nebo by měla být využívána tam, kde se na českém příkladě 

dají se studenty vysvětlit metodologické postupy předtím, než se přistoupí ke 

zpracování příslušné zahraniční problematiky 

 

4. Vedení IMS navrhuje další zasedání redakční rady AUC na 17.6.2010 v 15.00, prosí 

katedry o zajištění příspěvků do druhého čísla 2010, zejména externí autory 

 

5. Zůstává 

a) dvoustranné projekty s Maďarskem a Slovinskem, IMS deadline pro Maďarsko 24.5. 

(FSV 28.5.), IMS deadline pro Slovinsko 7.6. (FSV 14.6.) 

http://www.vize.cz/


b) Návrhy na cenu MŠMT – deadline IMS 4.5. (FSV 17.5.) – budou podány dva návrhy 

za AS a NRS 

c) Nadace Sophia – deadline IMS 24.5., resp. konec října 2010 – další termín (FSV 

31.5.) 

d) Nadace Vize 97, deadline IMS 31.5. (FSV 4.4.2010) 

e) Nadace Jana Husa – deadline 7.6.2010 (FSV 14.6.) 

f) Národní cena Česká hlava – deadline IMS 14.6. (FSV 18.6.20101)více na adrese 

http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=359&csum=61604b7 

g) Cena rektora pro nejlepšího absolventa, deadline FSV 18.7.2010 

h) Program mobility výzkumných pracovníků Marie Curie, deadline IMS 30.6. (FSV 

6.8.) 

i) International Visegrad Fund – deadline začátek října 2010 

 

 

 

 

 

 


