
Zápis ze schůze vedení IMS z 23. 6. 2008 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, L. Švec, J. Vykoukal 

Omluveni: J. Kučera, R. Mynaříková, J. Pešek, L. Rovná 

 

1. Náhradní termín bakalářských a magisterských přijímacích zkoušek  

Náhradní přijímací zkoušky byly stanoveny na 1. 7. 2008 od 8.00 v Hollaru č. 14. Jejich 

průběh zajistí J. Vykoukal (bakaláři), M. Calda (AS), O. Konrád (NRS), L. Švec (RVES) a J. 

Váška/Z. Kasáková (ES a ZES). Ústní část zkoušky začíná 1. 7. 2008 od 14.00. 

 

2. Doktorské studium 

a) Náhradní přijímací zkoušky se konají 4. 7. 2008 od 9.00 v Rytířské, komise ve složení: M. 

Calda (předseda), členové – V. Handl (NRS), M. Kubát (RVS). 

b) V rámci interní oponentury posoudilo vedení IMS čtyři disertační práce, které mají být 

předloženy v zářijovém termínu k obhajobě. Ve dvou případech bylo navrženo rozšířit, popř. 

prohloubit kapitolu věnovanou metodologii a analýze pramenů a literatury. Hotové práce je 

třeba odevzdat na oddělení pro doktorské studium do 18. 7. 2008. Disertace se odevzdávají ve 

třech exemplářích v pevné vazbě. Do čtrnácti dnů po podání přihlášky předloží doktorand 

dvacet exemplářů tezí práce. Další informace jsou na adrese http://www.fsv.cuni.cz/FSV-

63.html a http://www.fsv.cuni.cz/FSV-64.html.  

c) Zářijové obhajoby se budou konat 23. 9. 2008 od 9.00 v J3093. Komise bude mít 

následující složení: M. Calda, V. Handl a J. Pešek. Případné obměny je třeba vyřídit 

nejpozději do 15. 9. 2008. 

d) Autory oponentských posudků je třeba stanovit do 18. 7. 2008. 

e) Vedení IMS vzneslo žádost, aby byl formulář, do něhož doktorandi uvádějí své studijní 

závazky na následující rok, přejmenován z „výkazu“ na „plán“. 

 

3. Náhradní termín bakalářských státních zkoušek 

Náhradní termín bakalářských státních zkoušek byl vypsán na 1. 9. 2008. Členy dvou 

zkušebních komisí je třeba stanovit do 18. 7. 2008. Na zářijový termín se mohou přihlásit 

pouze ti studenti, kteří neuspěli u červnových státních zkoušek, popř. se jich nemohli 

zúčastnit ze zdravotních důvodů nebo proto, že zahraniční univerzita nezaslala včas výpis 

známek z erasmovského pobytu a nebylo tak možné včas uzavřít index. 

 

4. Zpráva o udělených akreditacích MŠMT 

Ministerstvo školství akreditovalo 18. 6. 2008 v rámci studijního programu Mezinárodní 

teritoriální studia dva nové studijní obory: Česko-německá studia/Deutsch-tschechische 

Studien pro bakalářské studenty a East European Studies pro magisterské studenty. 

 

5. Zpráva o stavu přijímacího řízení 

Ředitel IMS informoval o průběhu a výsledcích přijímacího řízení na IMS. 

 

6. Výběrové řízení  

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst na katedře AS a ZES se bude konat 1. 7. 2008 

v 10.30 v Hollaru. 

 

7. Karolínka na akadem. rok 2008/2009 

Karolínka IMS na akademický rok 2008/2009 byla aktualizována, poslední úpravy by měly 

být dokončeny v první polovině tohoto týdne. V druhé polovině týdne bude všem vyučujícím 

rozeslána žádost (s tabulkou) o zaslání rozvrhových požadavků.  

http://www.fsv.cuni.cz/FSV-63.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-63.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSV-64.html


8. Kurz pro studenty 1. ročníku 

Přípravný kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského cyklu se bude konat ve dnech 22.-23. 9. 

2008 ve výcvikovém středisku UK Dolní Poříčí (jižní Čechy). 

 

9. Sleva na výuku jazyků na jazykových institutech 

Možná sleva pro studenty IMS na zahraničních jazykových institutech je stále v jednání s 

Institut Français a Goethe-Institut. Zamítavé stanovisko sdělila British Council. 

 

10. Termín příští porady  

Příští porada vedení IMS se koná 16. 9. 2008 od 13.00, místnost č. J3093. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 

 

 


