Kolegium 12. 2. 2019
Přítomni: R. Wildová, A. Kucharská, P. Nečasová, M. Černochová, V. Laufková, I. Kočová, M. Bílek, A.
Jančařík, V. Teodoridis, T. Bederka, M. Nedělka

Děkan
Personální
-

OPAD pro lhůty dodávání neschopenek zaměstnavateli – je nutno stanovit v zájmu
předcházení sporů.

Věda
-

Kulatý stůl k hodnocení vědy 21. 2. 16:00, Malá aula.
Diskuse: personální zabezpečení OVČ – nutná podpora národním a mezinárodním projektům.
Závěr v březnu bude vypsáno výběrové řízení.

Doktorské studium
-

Vyjádření k poplatkům – v doktorském studiu upuštění od poplatků za studium – výraz
mezinárodní otevřenosti studia.

Projekty
-

Rozvoj a obnova materiálně technické základny LF a PedF – 15. 3. je třeba předložit investiční
plán a pasportizační tabulky.

Strategický záměr 2021–2025
-

Do 28. 2. na OAS RUK priority UK dle fakult (prosím do kolegia 26. 2.).

Evidence stížností

Cena Miloslava Petruska
-

Návrh za PedF podán.

Akce
-

Letní škola historie – termín 29. 6. – 2. 7. poprvé na PedF, žádost o rezervaci auly.

Studijní záležitosti
Akreditace – výjezdní zasedání
-

Přijaty zásady nových akreditací – viz zápis ve sdíleném prostředí.
Doc. Jančařík – dokončí tabulky, které budou součástí metodických materiálů pro přípravu
studijních plánů a následně i akreditačních spisů.

-

-

Připraven návrh pro sledování kreditového ohodnocení předmětů – bude připraven pro
projednávání na fakultě (vedení – akademický senát), není součástí oficiálních tabulek pro
RUK.
Začnou fungovat pracovní skupiny pro další zpřesnění jednotlivých složek učitelské přípravy
(viz zápis) – ped. ps. příprava, vč. praxí, obor a didaktika, nutné doplnit univerzitní základ.
Stanovit termín jednání s garanty studijních programů a vedoucích kateder.

Akreditace podávané v 1. pol. 2019
-

-

KSP připravila 4 spisy, vše podle tabulek NAÚ.
Nejsou dodrženy požadavky UK – bude opraveno.
Budou dodržovány dohodnuté standardy (počet hodin v semestrech, počet předmětů) i pro
jednoobory? Pak musí dojít k zásadním opravám, zřejmě není možné stihnout do konce
února (pro zaslání na AS a VR).
Připomenout zaslání jmen participujících na doktorských programech – Mgr. Kadrnožková
začne zakládat jednotlivé doktorské programy do SISu, vygeneruje CV.
Dr. Zvírotský zaslat dotazy ohledně jejich profesního programu – budeme řešit v březnu, po
dořešení programů speciální pedagogiky.

Registrace předmětů
-

Až na drobné výjimky fungovalo, P a PV drobná kolize – překřížení s doktorským studiem,
volitelné předměty – špatně nastavena hodina zápisů.
V helpdesk SIS odpovědi – díky P. Svobodovi, K. Esserové, A. Jančaříkovi.
Nejčastěji problém s kapacitami předmětů – řeší katedry, překryvy v rozvrzích (PPP vs. obor).
Při příští tvorbě rozvrhu je třeba důrazně upozornit katedry na nemožnost vypisovat povinné
předměty mimo oborové půldny.

Studenti se SP
-

Jednání s Mgr. Buriánkem (Carolina) – změna v asistentských službách, 6. 3. 2019 od 13:30
hod. pracovní skupina rektora pro otázky podpory studentů se SP.
5. 2. 2019 proběhlo setkání s katedrovými garanty podpory studentů se SP.
Změny v rámci přijímacího řízení – uchazeči budou zváni k ústnímu jednání, budou se ho
účastnit také garanti typů SP.
Katedrový garant si převezme návrh modifikace a zajistí podpis garanta studijního programu.
Výkazy 2x ročně, pravidelně informovat na katedře. Otázka, jak nakládat s výsledky funkční
diagnostiky studentů.

Kontrola členů komisí SZZ a SRZ
- Do konce února je možné nahlásit požadavky na nové členy a předsedy SZZ a SRZ
SZZ.
- SO provedlo kontrolu – pro SZZ mají všichni dekret, před rokem 2009 i bez Ph.D., poté se
zpřísnilo – musí být v doktorském studiu.
- Pokud je dekret předložen, může i dál docházet na SZZ i bez Ph.D. – řada kateder by
nepostavila komise.
- Pokud nebude dekret dohledán, musí být znovu projednáno – za požadavku Ph.D. nebo
zahájeného studia.
- Prof. Veteška žádá o možnost SZZ bez Ph.D. – pro právničku z praxe, neměli by možnost
obsadit daný obor.

-

-

Dr. Zvírotský – návrh, aby vědecká rada projednala, jak se bude postupovat u profesních
programů, kde je účast praktiků žádoucí – nemají ale Ph.D., lze jednat o výjimce pro tyto
profesní programy.
Otázka přenositelnosti dekretu na jiný obor.

-

Provedena analýza členů komisí, katedry nyní aktualizují seznamy.
Stanovit jasné principy pro všechny druhy komisí.

SRZ

Poplatky za studium v cizím jazyce
Do 20. 2. 2019 vyjádření na RUK k poplatkům za studium v cizím jazyce, zda požadujeme pro
rok 2020/2021 změnu poplatků pro Bc., Mgr. a Ph.D. + navržení změny poplatku u Ph.D. studia
zahajovaného od LS.
Návrh harmonogramu ak. roku 2019/2020 a přijímací řízení pro 2020/2021
Na RUK v termínu zaslány připomínky k návrhu a termín zápisu přijatých uchazečů.
Promoce Bc. a Mgr.
Bakalářské promoce 21. 03. 2019 (čtvrtek)
9:00 a 10:30 hod. prof. V. Vlnas.
12:00 hod. doc. J. Kepartová.
-

Magisterské promoce 22. 03. 2019 (pátek)
v 9:00 a 10:30 hod. prof. M. Tvrdík.

HVS
11. 2. překlopeno HVS do další fáze, do 24. 2. se mohou vyučující vyjadřovat k hodnocení (na
všechny vyučující rozeslán dopis z aplikace HVS, v pondělí dopo technický problém – kolem
poledne vyřešeno vývojářským týmem; zveřejnění 25. 1. 2019.
Hodnotilo 1073 studentů, odevzdáno 7556 dotazníků, počet textových odpovědí 8423, nejvíce
dotazníků z KPPPG, KPG, KSP a KCJ.
-

semestr
LS 2017
ZS 2017
LS 2018
ZS 2018

studenti
914
1067
772
1073

odeslané dotazníky
5919
9289
5508
7556

SZZ v letním termínu
-

Připraven harmonogram SZZ pro letní termín.

Věda, výzkum a Ph.D. studium
1) Informace z jednání s prorektorem pro vědu (evidence projektů a publikací v IS věda, strategie
hodnocení atd.).
2) Byla připravena metodika elektronizace zkoušek a zápisu jejich výsledků v doktorských studijních
programech, rozhodnout o termínu aplikace.
3) Fakultní termín pro zanesení záznamů do OBD je 28. 2.
4) Akce knihovny, zejména slavnostní otevření renovované studovny dne 26. 2. v 17.00 hod.
5) Příprava personálního posílení OVČ pro podporu výzkumných projektů.

Příprava podpůrných akcí pro podávání výzkumných projektů a publikační činnosti (semináře dobré
praxe pro návrhy projektů GAČR, novinky ve WoS, EndNote atd.).

SOR a spolky
-

Revize OPAD 19/2017 (fakultní studentské spolky), 20/2017 (Pravidla zřizování a jednání
studentských oborových rad a neformálních studentských spolků + příloha) – vydány.
Potřeba stanovit termín schůzky setkání zástupců SOR a spolků s vedením fakulty – návrh út
5. 3. od 16:30 po jednání AS PedF UK.

Vyhodnocení dotazníků z DOD (23. 1. 2019)
-

Vyhodnocené dotazníky v příloze.

Reprezentační ples a výuka (FF UK a PedF UK)
-

Reprezentační ples 13. 3. 2019 (středa), ve čtvrtek 14. 3. děkanský den.
Otázka organizačního výboru: krácena výuka z důvodu konání plesu? (jedná se však o středu,
na kterou letos připadaly hned dva státní svátky), omluvenky pro organizátory od 13. hodiny?

Letní příměstské fakultní tábory
- Zájem z řad rodičů již nyní.
- Návrh na tři různé tematické týdny (o jeden mají zájem studenti biologie, navázat na
PRIM@hrátky, které nyní probíhají?).
- Návrh tří turnusů na konci srpna jako v předchozích letech:
o 1. turnus: 12. - 16. 8. 2019
o 2. turnus: 19. - 23. 8. 2019 (zaměřeno na biologii?)
o 3. turnus: 26. - 30. 8. 2019 (zaměřeno na IT)

Rozvoj a tajemnice
-

-

-

-

Realizace IP 2019-20 – schváleno na MŠMT (vypořádaná připomínek – garance RUK), finance
na PedF UK duben 2019, zálohové čerpání pro IP1, IP5 – sabatikly, zaměstnanecké kurzy, ESS
PedF UK, nákupy ICT pro pracoviště na rok 2019 (SIT, ORP).
Nový program 133 240 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a
pedagogických fakult VVŠ“ Deadline RUK 28. 2. 2019 (PedF – Modernizace malé a velké
tělocvičny v Brandýse nad Labem – 7,439 mil. Kč s DPH).
Investiční aktivity REALIZOVANÉ PedF UK na rok 2019:
o Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad Labem (4,1 mil bez DPH) – podklad
pro MŠMT hotov, projekt do 4. 2. 2019 (finalizace tento týden).
o Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 – VZ na projektovou
žádost 2. kolo připomínek na RUK (14. 2. 2019 v 9:30 hod.).
VZMR 2019 – kancelář (hodnocení), tonery (lhůta pro podání nabídky do 19. 2. 2019), IT a
nábytek pro rok 2019 (zpracování podkladů VT, SIT, TPO).
Studovna (Nábyteček) – GRAND OPENING – 26. 2. 2019 (garance knihovna).
Vícekriteriální hodnocení – schůze 19. 2. 2019 od 16:00 ANO x NE jaký je program?
Strategický záměr PedF UK na rok 2019 a Hodnocení SZ PedF UK za rok 2018 stávající termín
z posledního kolegia do 15. 2. 2019.

-

-

Omezeni „fakultních“ dat a volání pro 3. zónu, tj. Afrika, Jižní Amerika, západní Asie
https://www.vodafone.cz/world/ – před vycestováním je nutné kontaktovat SIT (p. Golovou,
Ing. Sankota) a objednat si balíček služeb pro tuto zónu.
Naléhavé: využití dat prostřednictvím EDUROAMu.

Zapsal prof. Michal Nedělka

