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● k 1. říjnu nastupují na katedru dva staronoví zaměstnanci: Lucia Najšlová, Pauli Bauer 
● v roce 2014/15 nastupují tři noví doktorandi: 

o interní - Lucie Kadlecová (Weiss) 
o externí - Věra Řiháčková (Šlosarčík), Filip Hubáček (Rovná) 

● před novým semestrem je zapotřebí aktualizovat SIS, zejména sylaby, počty studentů v 
předmětech a konzultační hodiny 

● otevírá se první ročník European Studies 
o debata o otevíraných předmětech a člověku odpovědném za komunikaci se 

studenty 
● mimořádné přednášky / cizojazyčné kurzy v zimním semestru 

o prof. Peter Schiffauer “The political innovations in the context of the 2014 
European elections” - v týdnu 13.-17. října 2014 

▪ přednáška proběhne v rámci předmětu Instituce EU (domluví I. Šlosarčík 
a organizačně A. Jiroudková) 

o francouzská studia (E. Tomalová) 
▪ celý kurz na gender v termínech 23.-24. října a 4.-5. prosince 
▪ bude pokračovat debata o možné větší spolupráci s francouzskou 

ambasádou 
o britská studia (J. Váška) 

▪ McLean + Peterson: aktuální britská politika - 13.-14. října a 1.-2. prosince 
o paní Hnojník - právní aspekty vnitřního trhu z pohledu Slovinska (I. Šlosarčík) 

▪ přijede v rámci projektu Bridge a měla by i přednášku 
▪ přesné datum bude upřesněno 

o Eva Kordová (ESVČ) - EU crisis management (T. Weiss a I. Šlosarčík) 
● fond mobility - termín se blíží 

o budou se prodávat projekty na francouzská studia, britská studia (E. Tomalová, A. 
Jiroudková) 

● CEFRES - pokračuje podpis smlouvy a jedná se o konkrétním programu (L. Rovná, P. 
Bauer, E. Tomalová) 

● Europaeum (J. Váška, E. Tomalová) 
o přijedou jen dvě Francouzky 
o v průběhu semestru proběhne výběrové řízení na další rok 

● webové stránky katedry – aktualizace nutná (M. Mejstřík) 
o zrušit doporučenou literaturu u magisterských státnic, aktualizovat literaturu u 

přijímaček podle literatury k Moderním dějinám ZES a Evropské integraci (J. 
Váška) 

● pomvěd v tomto semestru - Zuzana Stuchlíková 
● Horizon 2020 

o nová zaměstnankyně oddělení vědy Pavlína Hillerová je k dispozici pro 
administrativní pomoc s projektem, včetně financí 

o účast v projektu “INT-09-2015: The European Union, Turkey and its wider 
neighbourhood: challenges and opportunities” (L. Najšlová, T. Weiss) 

▪ koordinuje CEPS 
o další otevřené a plánované projekty viz portál (nastavit Status na “forthcoming”) 

▪ cílem je účast alespoň ve třech žádostech, ideálně více 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fzes.fsv.cuni.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtySVWF_OGImNw6CRRLVXGtlQjbw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fopportunities%2Fh2020%2F%23c%2Ccalls%3DSpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.1.1.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.1.2.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.1.3.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.1.4.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.2.1.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.2.2.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.2.3.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.1.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.2.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.3.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.4.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.5.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.6.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.3.7.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.4.a.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.4.b.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.4.c.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.4.d.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.4.e.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.4.f.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.a.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.b.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.c.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.d.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.e.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.f.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.g.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEU.5.h.%2F0%2F1%2F1%26SpecificProgrammeLevel2Names%2Ft%2FEURATOM-1.%2F0%2F1%2F1%26CallIdentifier.Status%2Fr%2FFORTHCOMING%2F1%2F1%2F0%26Title%2CCallIdentifier.CallId%2Fs%2F%2F1%2F1%2F0%26CallIdentifier.Status%2Fr%2FFORTHCOMING%2F1%2F1%2F0%26%2BPlannedOpeningDate%2Fasc&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8VJ1L47l8JLHCcnlbt_UTnllMFg


▪ každý zkusí ověřit u svých kontaktů, jestli se někde neskládá konsorcium 
● výzkumné semináře IMS v tomto semestru (P. Bauer, T. Weiss) 

o možná spolupráce s CEFRES - něco jako “Atelier en sciences sociales” 
● specifický výzkum 2015 

o téma: europeizace české státní správy (I. Šlosarčík) 
▪ struktura a socializace 

● přechod fakulty na Google Apps - 22. září 2014 
o zatím se týká všech s emailovou adresou v doméně fsv.cuni.cz 

▪ do budoucna se počítá i se studenty 
o informace je možno získat na Intranetu FSV, kde vznikla zvláštní sekce 
o proběhnou hromadná školení - účast doporučena, protože se to bude hodně 

používat! 
● schůze katedry v tomto semestru 

o pondělí od 9:30 vždy první týden v měsíci, jen v říjnu 13.10. 
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fnetmail.eu%2Ffsv-komunikacni-web%2Fduvod-zmeny&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZK10YipKSDG-LpzqWnZfof0O_Lg

