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Karolínka 2016-2017 

Karolínka zpřístupněna, pracovníci si zkontrolují vlastní předměty a doplní sylaby. 

Sylaby budou vypsané přímo v aplikaci SISu, nikoliv jako soubor pdf v příloze. 

Všechny případné změny povinně volitelných předmětů je nutno nahlásit NEJPOZDĚJI do 30.4.2016 
vedoucímu katedry. V opačném případě bude platit to, co je momentálně v Karolince. 

Připomínám, že jsou zvlášť stránky pro každou specializaci KRVS: 
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-877.html (Balkánská a středoevropská studia)
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-880.html (Ruská a eurasijská studia)

Přijímací zkoušky: 

Garanti specializací (Švec, Souleimanov) spolu s vedoucím katedry zajistí do 15.4.2016 (POZOR 
ZMĚNA TERMÍNU!!!) dozory za KRVS na přijímacích zkouškách v následujících počtech: 
Bc. PZ (2.6., Právnická fakulta), 2 os.
Mgr. PZ písemná část (3.6., Jinonice), 2 os. dopoledne (dozor) a 3-4 osoby za každou specializace 
odpoledne (oprava esejí)
Mgr. PZ Ústní část (8.6., Jinonice), komise ze 3 členů (pracovníci KRVS za příslušnou specializaci s 
jazykovou vybaveností v souladu s podmínkami PZ). 
Hlášení zájemců bude provedeno do souboru: 
https://docs.google.com/document/d/1Us1jDGPVDBoT8Clr4nyOQr-3yXo12-l9lctNgxe7xy0/edit?
usp=sharing

Garanti rovněž zajistí vytvoření přijímacích testů (30 otázek, multiple choice abcd) a témat esejí 
(3 témata na cca 1,5 h) a jejich zaslaní paní Pektorové na sekretariát IMS. 

Další informace:

Čerpání dovolené 2016: do 20.5.2016 vyplní pracovníci v dokumentu (bude rozeslán) plán 
dovolených do září 2016. Dovolená jenepřevoditelná do dalšího roku a na konci září musí být 
vyčerpána celá dovolená kromě 10 dnů. 

AUC ST - evidence odebraných čísel: 
upozornění na možnost odebírat starší čísla AUC ST např. pro reprezentativní účely ze skladu IMS, 
koordinuje sekretariát IMS. 

VZ PROGRESS 2017-2022: 
Informace o ukončení programu PRVOUK a zahájení programu PROGRESS (Kubát). Program bude 
nově rozdělen na část ekonomickou (IES) a sociálně-vědní (ostatní instituty). Přihláška bude podána v 
září a podrobnější informace budou rozeslány na podzim 2016.  Prioritou nebudou tématické okruhy, 
ale spíše mezinárodní a mezifakultní spolupráce. 

Indispoziční volno - sick days: vztahuje se bezvýhradně na administrativní pracovníky, nikoliv na 
vědecké pracovníky. 

https://docs.google.com/document/d/1Us1jDGPVDBoT8Clr4nyOQr-3yXo12-l9lctNgxe7xy0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Us1jDGPVDBoT8Clr4nyOQr-3yXo12-l9lctNgxe7xy0/edit?usp=sharing
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-880.html
http://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-877.html


Konzultační hodiny: 
Připomínám nutnost zadávat změny konzultačních hodin do SIS a paralelně do na webu IMS 
(sekretariát)

Cestovní příkazy a hlášení zahraničních výjezdů: 
Informace o nových formulářích cestovních příkazů/vyúčtování. Informace o nulových cestovních 
příkazech, které je nutno podávat jako všechny ostatní. Diety/poskytnutá strava na místě nejsou 
vnímány jako diety přiznávané ve vyúčtování cesty, je nutno je zdanit jako pozdější příjem. 

Vizitky pro zaměstnance: 
Upozornění na změnu podmínek pro výrobu vizitek. Škola hradí 100 ks/rok na každého pracovníka v 
plné výši. Ostatní podmínky výroby se nemění. http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2545.html. 

Obhajoby Ph.D.: 
Upozornění na obhajoby Ph.D. 17.5.2016 

Projekt/teze Mgr. a Bc. prací: 
Vedoucí Mgr. a Bc. prací byli upozorněni na sjednocení pojmů – bakaláři i magistři odevzdávají teze 
(zohlednění postupu práce), které schvaluje vedoucí semináře a vedoucí práec. Tyto se poté 
odevzdávají vložené do absolventských prací.

Publikační standardy (Michal Kubát): 
Upozornění na dokument o standardech publikační činnosti vypracovaném oddělení vědy a na kauzu 
ohledně plagiátorských časopisů a nakladatelství (KRVS se netýká). http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-
1849.html   

Technika a vybavení kanceláří: 
Informace o objednání požadované techniky na rok 2016

Výjezdní zasedání (VZ): 
Informace o výjezdním zasedání IMS 6.-9.10.2016 (hledá se vhodné zařízení),
VZ se studenty: 12.9.2016 – Oráčov (účast pracovníků je žádoucí), 
zahajovací večeře PRAREAS (září 2016, datum bude upřesněno).

ERASMUS (Vykoukal): 
informace o průběhu výběrových řízení 2016 a stavu programu i zájmu studentů o tento program. 

SVV: 
Upozornění pro vedoucí Mgr. I Ph.D. prací na nulovou aktivitu KRVS v tomto programu na roku 2016 a 
informace o možnostech finančního ohodnocení doktorandů pro program stejně jako možnost získání
prostředků na cestovné.

Další: 
Dotaz na povinnost recenze jako součásti Mgr. kurzu. Tato povinnost dále neplatí. 

Zapsala: K. Králová

Schválil: S. Horák

http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1849.html
http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1849.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2545.html


V Praze, dne 13.4.2016
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