OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2017
Č.j. 1810/2017

Zpracovalo: kolegium děkana
Zodpovídá: děkan fakulty

Zrušení opatření děkana
Níže uvedená opatření děkana se ke dni účinnosti tohoto opatřen í ruší bez
náhrady.
Rok/číslo opatření
děkana

Název opatření děkana

2015/21
2015/19 Příloha 04
2015/19 Příloha 03
2015/19 Příloha 01
2013/22
2013/20

Složení vedení Pedagogické fakulty
Příloha 4 k opatření děkanky č. 19/2015
Příloha 3 k opatření děkanky č. 19/2015
Příloha 1 k opatření děkanky č. 19/2015
Stanovení výše úhrad od studentů Univerzity Karlovy v Praze
K realizaci změny Vnitřního mzdového předpisu na Univerzitě Karlově v
Praze, Pedagogické fakultě
Ke zrušení Vzdělávacího a školicího střediska, zřízení funkce proděkana
pro rozvoj, dalším organizačním změnám a změně organizačního řádu
Pedagogické fakulty
K organizačním změnám a změně Organizačního řádu Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze
K organizačním změnám, změnám v řízení složek děkanátu a změně
Organizačního řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Ke zrušení opatření děkana č. 14/2007
K organizačním změnám, změnám v řízení složek děkanátu, stanovení
svěřených oblastí činnosti proděkana pro lidské zdroje, vnější vztahy a
celoživotní vzdělávání a změně Organizačního řádu Pedagogické
fakulty UK v Praze
Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Opatření k organizačnímu řádu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze

2013/11

2012/13
2012/02
2011/09
2010/18

2010/09
2010/09

2010/07
2010/03
2010/02
2009/28
2009/27
2009/24
2009/18
2009/17
2009/11
2009/09
2009/06
2009/05
2009/04
2009/03
2008/22
2008/13
2008/11
2008/10
2008/09
2007/12
2006/13
2006/09
2006/02
2005/14
2005/12
2005/09
2004/12
2004/08
2004/05
2004/02
2002/11
2002/09
2002/04
2002/01
2001/12
2001/10

K přenesení pravomocí a některým změnám Organizačního řádu
K organizačním změnám děkanátu, změnám v řízení vedoucích jiných
pracovišť a změně Organiz. řádu PedF UK
Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty
Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty
K řešení ekonomické situace fakulty
K organizačním změnám
Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty
Ke stanovení svěřených oblastí činnosti a rozsahu pravomocí
proděkanů fakulty
Organizační změna děkanátu a změna organizačního řádu
Organizační změna na katedře ČJL
Ke zrušení předmětu OK0218002 Český jazyk - univerzitní základ
Ke snížení stavu zaměstnanců
Změny v nemocenském pojištění
ZMĚNA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU
Ke zrušení Vzdělávacího střediska v Brandýse nad Labem
K organizačním změnám děkanátu a změně organizačního řádu
Kterým se ustavuje Redakční rada webu Pedagogické fakulty
Zrušení předmětu O02314056
K úpravě studijního plánu prezenčního magisterského studijního oboru
7503T047
Ke snížení počtu pracovníků v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve
školství (dále jen Ústavu)
Ke stanovení rozsahu pravomocí a odpovědnosti tajemníka fakulty
Ke sloučení a zřízení pracovišť a změně organizačního řádu
Vymezení provozních důvodů ve vztahu k uzavírání pracovních poměrů
K realizaci hodnocení výuky studenty na UK PedF
Ke snížení počtu pracovníků na katedře pedagogické a školní
psychologie
Organizační změny některých pracovišť zaměřených na oblast
pedagogiky
Metodika pro přiznávání stipendia za vynikající studijní výsledky v
akademickém roce 2003/2004
K organizačním změnám děkanátu a o změně organizačního řádu
Změna Organizačního řádu UK v Praze, Pedagogické fakulty
K organizační změně pracoviště děkanátu
O reorganizaci Střediska vědeckých informací
Dislokace
O změně názvu katedry
Změna vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze
Restrukturalizace Ústavu výzkumu rozvoje školství - ÚVRŠ
Ke sloučení kateder filozofie a filozofie výchovy a občanské výchovy

2001/09
2001/08
2001/06
2001/05
2001/04
2000/25
2000/24
2000/22
2000/21
2000/15
2000/13
2000/09 Příloha 01
2000/06
2000/05
1999/12
1999/10
1999/01

K právu uchazeče nahlédnout do svých materiálů z přijímacích zkoušek
v rámci přijímacího řízení
O stanovení náhrady nákladů hrazených uchazeči v rámci přípravy na
státní rigorózní zkoušky
K evidenci předcházejících i souběžných studií studentů
K reorganizaci děkanátu
K postupu při přípravě, evidenci a přijetí projektů vědy a výzkumu
K uplatnění pružné pracovní doby
K termínům proplácení odměn konzultantům v rámci přípravy
uchazečů k rigorózním zkouškám
K úhradě výdajů spojených s habilitačním a profesorským jmenovacím
řízením na jiných univerzitách
K výsledkům kontroly pojistného a provádění nemocenského pojištění
za období od 1.9.1998 do 31.8.2000
K dalším podmínkám pro přijetí ke studiu podle článku 3, odst. 6 Řádu
přijímacího řízení Univerzity Karlovy v Praze
O udělování osvědčení PedF
příloha k opatření děkana 9/2000
K poplatkům za služby v rámci rigorózního řízení
Upravující volbu Rady agonu a výplatu cen agonu
Civilní služba
K ověření znalosti českého jazyka u zahraničních studentů
K technickému provozu AULY

Toto opatření nabývá účinnosti 17. 3. 2017.

V Praze dne 16. 3. 2017

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v. r.
děkan fakulty

