
 

Zápis z porady katedry ZES z 30. září 2013 

Přítomni: Tomáš Weiss, Lenka Rovná, Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková, Jan Váška, Lucia  Najšlová, 

Ondřej Matějka, Adéla Jiroudková, Renata Pohorská 

 

Program porady: 

 Nové formuláře na odměny 

o ke stažení na stránkách EO: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2248.html#4 

 Aktualizace konzultačních hodin v SIS 

o termín: ihned 

 Aktualizace sylabů všech předmětů v SIS 

o termín: ihned 

o viz manuál pro pedagogy od Soukupa, který přišel každému vyučujícímu 

emailem) 

 Akademická mobilita 

o do 21.10. oznámit záměr vyjet v rámci meziuniverzitních dohod (seznam viz 

http://www.cuni.cz/UK-225.html)  

o je zapotřebí podpis vedoucího katedry a do 21.10. musí podepsanou žádost 

dostat doc. Vykoukal 

 Fond mobility UK 

o francouzská specializace 

 tento semestr nejspíš přijede někdo za Neumayer a vyjednává se 

s Lequesnem 

 Ondřej Matějka se poptá po možnostech pozvání někoho ze Ženevy a 

bude koordinovat s Eliškou Tomalovou 

o britská specializace 

 na letní semestr zveme Alana Butt-Philipa, Grahama Averyho a 

budeme jednat s Kalypso Nikolaidis (Lenka Rovná) 

 Specifický výzkum 

o do 8.10. předloží dílčí rešitelé zprávu o řešení a čerpání SVV Tomáši Nigrinovi 

a s ním také budou koordinovat výplatu stipendií a odměn 

 Web 

o aplikace k vkládání aktualit nebude funkční minimálně do ledna, aktuality je 

třeba vkládat manuálně 

o na stránky katedry je vkládá M. Mejstřík (Mejstrik.M@seznam.cz), případně T. 

Weiss 

o aktuality na stránky IMS vkládá paní Fučíková (fucikova@fsv.cuni.cz) 
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 Komunikace s oddělením děkanátu pro PR 

o veškeré informace o připravovaných akcích, popřípadě další informace, které 

se mají objevit na stránkách fakulty, směřovat na Sylvii Fišerovou 

(fiserova@fsv.cuni.cz)  

 Schůze katedry a  další schůzky 

o schůze katedry vždy od 9:00 v Rytířské: 14.10. (pozor změna!), 4.11., 2.12. 

o 7. října od 16:00 schůzka k reakreditaci ZES 

o 14. října od 15:30 informační schůzka s prváky k novému semestru 

o 14. října od 16:00 schůzka k reakreditaci ES 

 Paralelní semináře k evropské integraci 

o v letním semestru budou zapotřebí dva vyučující pro bakalářské paralelní 

semináře k evropské integraci; zájemci si budou moci vymyslet vlastní 

téma/program nebo převzít již hotové semináře 

o vhodné pro doktorandy 

o zájemci nechť kontaktují J. Vášku (jan.vaska@gmail.com) 

 Promoce a imatrikulace 

o vedení IMS upozorňuje, že účast na promoci nebo imatrikulaci alespoň v 

rozsahu 1x ročně patří k základním pracovním povinnostem pracovníků IMS 

 Výjezdní zasedání IMS 

o výjezdní zasedání IMS proběhne 14.-17. listopadu 2013 

o jednacím dnem bude sobota 15. listopadu 2013 a hlavním tématem 

bakalářské hodnocení výuky a magisterská (re)akreditace v roce 2015 

 Čerpání dovolené 2013 

o převádění dovolené do roku 2014 není možné, je nutné vyčerpat stávající 

dovolenou do konce roku 2013 

 Výzkumné semináře IMS 

o výzkumné semináře IMS v tomto semestru proběhnou vždy od 18:00 

v místnosti 212 na Hollaru v těchto termínech: 23. října, 6. listopadu a 4. 

prosince 

o program bude upřesněn 

 

Zápis: RP 
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