
Zápis ze schůze vedení IMS z 2. 10. 2007 

 

Přítomni: M. Calda, L. Filipová, J. Kučera, J. Pešek, L. Švec, J. Váška, J. Vykoukal 

Omluveni: L. Rovná 

 

1. Personální změny 

- Novým proděkanem pro public relations se stal J. Kučera. 

- Novou tajemnicí IMS je L. Filipová. 

 

2. Termíny porad vedení IMS 

- Byly dohodnuty pravidelné porady vedení IMS za účasti ředitele IMS, vedoucích 

jednotlivých kateder, tajemnice a zástupců SIMSu. Porady se konají v úterý v čase 12.30-

13.50 v místnosti J3093. Schůzky ředitele IMS a proděkana pro public relations budou 

probíhat v pondělí. 

- Příští porada se koná 23. 10. od 12.30, a poté jednou za čtrnáct dní. 

 

3. Informování externích magisterských studentů  

- Vedoucí kateder byli požádáni, aby informovali magisterské studenty, kteří nejsou 

bakalářskými absolventy IMS, o vyhlášce ředitele k zahájení zimního semestru 2007/2008 (k 

dispozici na nástěnce IMS, odkaz „Vyhlášky ředitele IMS“ 

http://ims.fsv.cuni.cz/pub/01_IMS/vyhlasky%20reditele/070926_vyhlaska%20reditele%20IM

S%20k%20zahajeni%20ZS%2020072008.doc ). Těmto studentům je třeba rovněž vysvětlit, 

že bakalářské dějiny příslušného teritoria si musí zapisovat s magisterským kódem 

(JMM5xx). Přesný kód je uveden v příslušném studijním programu v kolonce „Plnění 

studijních předpokladů“. 

 

4. Úpravy smluv Sokrates/Erasmus 

- Návrhy na úpravy, popř. uzavření nových smluv v rámci programu Erasmus/Sokrates je 

třeba zaslat J. Vykoukalovi do 15. 10. 

 

5. Bibliografická databáze 

- Vedoucí kateder byli požádáni, aby si zkontrolovali údaje v bibliografické databázi a aby 

k témuž vyzvali členy svých kateder (viz mail J. Vykoukala z 1. 10.).  

 

6. Výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod 

- Návrhy na výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod pro rok 2008 je třeba poslat J. 

Vykoukalovi do 22. 10. 

 

7. Akreditace 

- Všechny plánované akreditace, popř. změny v akreditacích je třeba nahlásit J. Vykoukalovi 

do 22. 10. Mělo by se jednat o dva anglické programy (evropská studia, východoevropská 

studia), jeden německý program a oba doktorské programy (prodloužení interního studia na 4 

roky). 

 

8. Kombinované studium 

- Od listopadu 2007 začíná výuka v obou programech kombinovaného studia. Na obor 

Soudobé dějiny se přihlásilo 37 zájemců, na obor Mezinárodní teritoriální studia bylo podáno 

117 přihlášek. Výběr studentů zajistí firma Scio. Do prvního ročníku budou přijati všichni 

uchazeči o Soudobé dějiny, na Teritoriální studia bude přijato 65 studentů.  

 

http://ims.fsv.cuni.cz/pub/01_IMS/vyhlasky%20reditele/070926_vyhlaska%20reditele%20IMS%20k%20zahajeni%20ZS%2020072008.doc
http://ims.fsv.cuni.cz/pub/01_IMS/vyhlasky%20reditele/070926_vyhlaska%20reditele%20IMS%20k%20zahajeni%20ZS%2020072008.doc


9. Přijímací pohovory 

- Garanti jednotlivých studijních oborů se dohodli ohledně přijímacích zkoušek v roce 2008 

na následujícím: 

 - Přijímací zkoušky do doktorského studia zůstanou beze změny. 

 - Přijímací zkoušky do magisterského studia zůstanou beze změny. 

 - Přijímací zkoušky do bakalářského studia zajistí v 1. kole firma Scio, v 2. kole 

projdou studenti písemným testem IMS. Test bude obsahovat zkoušku z 1. jazyka 

(těžší varianta), z 2. jazyka (lehčí varianta) a z moderních dějin a reálií. 

- Při konání přijímacích zkoušek je třeba úspěšněji bojovat proti opisování. Na tento problém 

upozorňovali jak firma Scio, tak současní studenti 1. ročníku. 

 

10. Imatrikulace 

- Vedoucí kateder byli vyzváni, aby zajistili potřebný počet pedagogů na imatrikulacích, které 

se konají 4. 10. od 9, 11 a 13 hodin. 

 

11. Komise pro státní závěrečné zkoušky 

- Studijnímu oddělení je třeba dodat seznam osob, které mohou zasedat v komisích u 

bakalářských, magisterských a doktorských státních zkoušek. Funkci předsedy komise mohou 

vykonávat docenti a profesoři. Učící doktorandi mohou zasedat pouze v bakalářských 

komisích. Vedoucí kateder pošlou seznam možných členů komise tajemnici IMS do 4. 10. 

 

12. Acta Universitatis Carolinae-Studia Territorialia 

- Je třeba zvážit přeměnu periodika AUC-ST v pravidelný čtvrtletník. Jeho vydávání (včetně 

redaktora) by bylo možné financovat z rozvojového programu UK. Rozvojové programy se 

vypisují každoročně v červnu. Katedry ať do té doby zváží, kterou část své agendy by mohly 

těmito programy podpořit. 

 

 

Zapsala: L. Filipová 

Schválil: J. Vykoukal 


