
Zápis ze schůze vedení IMS z 24. 2. 2009 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, P. Matějů, J. Pešek, L. Rovná, L. Švec, J. Vykoukal 

Omluveni: J. Kučera 

 

 

1. Fond mobility UK 

Studenti a akademičtí pracovníci mohou podávat žádosti o podporu z Fondu mobility UK. 

Obecná pravidla a formuláře jsou k dispozici na adrese http://www.cuni.cz/UK-43.html, viz 

též přílohu 1. Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím oddělení zahraničních styků FSV, 

a to do 24. 3. 2009 do 9.30. 

 

2. Fond rozvoje vysokých škol na rok 2010 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekty z Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2010. 

Žádosti se podávají elektronicky na oddělení vědy. Webová stránka pro registraci je 

http://frvs.vsb.cz/frvs/, zapomenutý login nebo heslo sdělí na vyžádání T. Renner z OZS 

(renner@fsv.cuni.cz). Náměty spadající do okruhu C a E se posílají v podobě finanční 

rozvahy a zdůvodnění (max. jedna strana) na adresu alena.tumova@ruk.cuni.cz. Termín pro 

podání elektronických žádostí je 16. 3.-14. 4. 2009. Více v příloze 2. 

  

3. Ediční řád FSV 

J. Vykoukal informoval o připravovaném edičním řádu FSV (viz příloha 3). Připomínky 

k navrženému textu posílají vedoucí kateder individuálně na oddělení vědy 

(hornickova@fsv.cuni.cz), a to do 3. 3. 2009. 

 

4. Studentské hodnocení výuky v ZS 2008/2009 

Výsledky celofakultního hodnocení výuky byly zveřejněny na webových stránkách 

http://web.fsv.cuni.cz/anketa. Vedoucí kateder byli požádáni, aby výsledky projednali na 

schůzích kateder. 

 

5. Reforma studia na FSV 

a) J. Vykoukal informoval o schůzce garantů, která se konala před začátkem letního 

semestru. Garanti byli seznámeni s právním výkladem rektorátu, který povoluje, aby byl 

ke studiu přijat pouze ten, kdo nejpozději v den přijímacích zkoušek předloží maturitní 

vysvědčení. 

b) Pod vedením proděkana Jiráka probíhá diskuse o reformě studia na FSV. Vedoucí kateder 

IMS byli vyzváni, aby případné náměty a návrhy poslali J. Vykoukalovi do 1. 3. 2009. 

 

6. Redukce výuky 19. století 

J. Pešek navrhuje výrazně modifikovat až omezit výuku dějin „dlouhého“ 19. století a získaný 

prostor věnovat výuce poválečného období a současnosti. Tomuto záměru odpovídá úprava 

bakalářského studia, plánovaná od akademického roku 2009/2010. 

 

7. Akreditace 

Akreditace studijních oborů, které mají být otevřeny v akademickém roce 2009/2010, musí 

být projednány 9. 3. 2009 na kolegiu děkana a následně na dubnovém zasedání akreditační 

komise. 
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8. Studia Territorialia (AUC-ST) 

a) Zasedání redakční rady AUC-ST se bude konat 3. 3. 2009 ve 12.30 v J3093. 

b) Webová platforma časopisu je hotová, nyní prochází testovací fází. 

c) J. Vykoukal žádá členy redakční rady, aby si připravili návrhy na příspěvky do dalších 

čísel. 

 

9. Témata bakalářských prací 

Seznam bakalářských témat, která navrhly jednotlivé katedry, prošel prvním čtením u garanta 

oboru, na příští poradě vedení bude projednána případná úprava a rozšíření tohoto seznamu. 

 

10. Termíny doktorských státních zkoušek a obhajob 

Doktorské státní zkoušky a obhajoby se budou konat v pondělí 18. 5. od 9.00 v Rytířské. 

 

11. Různé 

a) M. Calda připomněl, že na IMS působí v letním semestru americký hostující profesor 

Joseph R. Fornieri z Rochester Institute of Technology. 

b) L. Rovná informovala o spolupráci s ISS v rámci kurzu European Social Policy. 

c) Vedení IMS diskutovalo o připravované změně Grantové agentury AV ČR na interní 

agenturu AV ČR.  

 

12. Termín příští porady 

Příští porada vedení IMS se koná 10. 3. 2009 od 12.30, místnost J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 

 

Příloha 1: Informace k jarnímu termínu Fondu mobility 

Příloha 2: Fond rozvoje vysokých škol na rok 2010 

Příloha 3: Návrh edičního řádu FSV UK 

 


