
Schůze katedry evropských studií, 3. března 2017, Rytířská 

 

Přítomni: Tomáš Juhás, Ondřej Matějka, Martin Mejstřík, Eliška Tomalová, Tomáš Weiss 

 

 

1. Doktorandská kolokvia 

 

Doktorandská kolokvia katedry proběhnou v pondělí 24. dubna od 9:00 v Rytířské. Účast 

nutná. Místnost bude určena později. 

 

2. Termíny státních zkoušek a složení komisí 

 

Magisterské státní zkoušky proběhnou ve dnech 19. a 20. června. Členové katedry si tyto 

dny budou rezervovat. Cca měsíc před termínem budou podle počtu přihlášených studentů 

stanoveny komise. 

 

T. Weiss připraví návrh pro VR FSV UK na doplnění komisí o externí členy. Pro ES o M. 

Mejstříka a B. Menclovou, pro ZES o B. Menclovou. Zjistí také možnost využít J. Raka jako 

externího člena komise. 

 

3. Přijímací zkoušky 

 

Přijímací zkoušky na bakaláře i magistra proběhnou 1. června. Všichni si toto datum 

rezervují na dopoledne i odpoledne. V příštích týdnech bude stanovený přesný 

harmonogram. 

 

4. Fond mobility 

 

Blíží se termín podání žádostí na Fond mobility. Uzávěrka podání na děkanát je 6. března v 

16:30. 

 

5. Francouzská studia 

 

T. Weiss předloží na vedení IMS návrh transformovat “francouzská studia” na “frankofonní 

studia” a zahrnout i další teritoria, především Belgii, Lucembursko, Švýcarsko a Kanadu. 

 

6. Plán hostujících profesorů 

 

Na příští semestry jsou plánovány následující přednášky a kurzy hostujících profesorů: 

 

LS 2017: Jedna přednáška E. Tulmets v rámci kurzu E. Tomalové. 

ZS 2017: Kurz vytvořený z hostujících bloků C. Blondin a C. Lequesna (E. Tomalová) 

LS 2018: Kurz o transnacionální historii s vyučujícími z ženevské univerzity (O. Matějka) a 

kurz o zahraniční a bezpečnostní politice Francie složený z bloků F. Charillona a C. Major 

(E. Tomalová + T. Weiss; zatím pouze v plánu) 

 

V každém semestru se také předpokládá standardní účast britských profesorů (J. Váška). 

 



7. Standardizace rozdělení A-F v rámci institutu 

 

T. Weiss iniciuje na vedení IMS debatu o standardizaci bodového hodnocení kurzů v režimu 

A-F. 

 

8. Koncepční schůzka ke kurzům katedry na rok 2017/2018 

 

Dne 7. dubna od 10:00 proběhne v Rytířské koncepční schůzka ke kurzům na příští rok. 

Účast nutná. 

 


