
Zápis ze schůze KRVS 17.10.2016

Přítomni:  Š.  Šantrůček,  B.  Knappová,  N.  Karasová,  O.  Šenšyn,  J.  Vykoukal,  M.  Tejchman,

K. Králová, J. Kocián, P. Balla, L. Švec, S. Horák, D. Kolenovská

Schůze doktorandů

Přítomní doktorandi byli seznámeni s pravidly fungování svých e-mailových fakultních aliasů.

Studenti byli znovu upozorněni na nebezpečí predátorských časopisů, jak se jim vyhnout, jak

jim čelit a ke komu se obrátit v případě nejasností.

Doktorandi  byli  seznámeni  s  možnostmi  financování  své  publikační  činnosti  (GAUK,  SVV,

Fulbright). 

Schůze katedry

Erasmus smlouvy. Byly projednány revize stávající sítě univerzit vhodných pro studenty KRVS

a IMS. Do 18.11. bude seznam vhodných univerzit odeslán za katedru na OZS (viz přílohu

zápisu).  K.  Králová  dále  poukázala  na  smlouvy  Erasmus+  a  navrhla  možnost  prioritizace

některých  skutečně  fungujících  a  optimálních  pracovišť  pro  studenty  KRVS  a  IMS.  Bude

projednáno na vedení IMS 18.11.

Pomvědi  na  katedře.  Byla  podána  aktualizovaná  informace  o  pomvědech  na  katedře  a

rozdělení jejich práce. K. Hofmeisteroá bude nadále zodpovědná za aktualizace webových

(spolu  s  S.  Horákem)  a  FB  stránek  katedry  (mohou  přidávat  všichni  zaměstnanci).  M.

Jasenčáková bude vykonávat asistentské práce pro katedru (kopírováníl, skenování apod.). 

Výsledky  výběrových  řízení  CDS.  Oznámeny  výsledky  konkurzu  na  Centrum doktorských

studií  (CDS),  do  něhož  byli  pro  tento  školní  rok  vybráni  doktorandi  KRVS  (V.  Lídl  a

K. Hofmeisterová). Přítomní doktorandi byli rovněž upozorněni na možnosti jejich zapojení

do CDS. 

Den  otevřených  dveří  na  IMS.  Pro  Den  otevřených  dveří  dne  16.1.2017  byli  jmenováni

koordinátoři za katedru (J. Kocián, P. Balla za BAS, S. Horák za RES).



Seznam  povinné  literatury  pro  magistry.  Byl  projednán  seznam  povinné  literatury  pro

magistry.  Návrhy  jsou  shromažďovány  na  společném  Google  Docs.

https://docs.google.com/document/d/1kql51rghZkA5Ir9KN_ROX91cgkSBBKwGR2zQC9WqR

BM/edit?usp=sharing  . 

Další  diskuse  na  katedře  (doplňky  a  komentáře  k  publikacím)  bude  vedena  na  tomto

souboru.

Termín zpracování do 18.11.2016.

Webová stránka. Pracovníci i doktorandi byli upozorněni na aktualizace webových stránek i

Karolinky.  Byla  připomenuta povinnost  aktualizace konzultačních  hodin v SISu  i  na webu

fakulty (paní Mrzenová). 

Specifický vědecký výzkum. Pracovníci i doktorandi byli upozorněni blížící se termín SVV a

vyzváni k podávání svých vědeckých projektů. 

Organizace besedy s Olehem Kryštopou. Na návrh B. Zilynského byla projednána možnost

besedy s ukrajinským novinářem Olehem Kryštopou. Organizací byla pověřena D. Kolenovská

Pozvánka na konferenci Prague Civil Society Center. Pracovníci i doktorandi byli pozváni na

konferenci  Post-Soviet Kleptocracies and How to Reform Them,  26.-27.10,  Vila  Grébovka,

Havlíčkovy Sady 58. 

Zapsal a schválil: S. Horák



Návrh rozšíření Erasmus smluv za KRVS 

(stav k 18.11.2016)


