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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 7. 4. 2020 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení (Mgr.) 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

3. Zahraniční záležitosti 

4. Provozní záležitosti 

5. Akademický senát 

6. Různé 

 

 

 

1. Magisterský studijní program a přijímací řízení 

1.1. Studenti, kteří museli ukončit studijní pobyty v rámci Erasmu nebo meziuniverzitních 

dohod mají problém doplnit si předměty/kontroly studia/kredity tak, aby splnili 30/60 kreditů 

za semestr/ak. rok.  

Závěr: Katedry by měly být vstřícné a povolovat dodatečný zápis studentů, kteří nemohli 

realizovat pobyt v rámci Erasmu. 

 

1.2. Přípravy konání SZZK s mimořádnými hygienickými opatřeními včetně úpravy místností, 

pořízení pomůcek atd.  

Závěr: Plánovaný termín SZZK od 18. května – termín bude potvrzen nejpozději do 18. dubna 

2020. Státnic by se neměly účastnit rizikové skupiny (65+, chronicky nemocní apod.). 

Je možné, aby se účastnili i zkoušející z příbuzných oborů, příp. zkoušející odborní asistenti, 

kteří ještě nejsou schváleni vědeckou radou.  

 

1.3. Aktuální čísla z přijímacího řízení: 2280 přihlášek, z toho 87 nezaplacených, zaplacených 

je 2193 (loni zaplacených 2578, tj. o 385 více než letos). 

Závěr: Upravený harmonogram přijímacího řízení zatím beze změny. V současné chvíli 

vyhlášen jeden náhradní termín SCIO testů. 

 

 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

2.1. Konec funkčního období tří zpravodajů GAUK. 

Závěr: Schválení nových zpravodajů VR PF UK do konce června. 

 

 

3. Zahraniční záležitosti 

3.1. V souvislosti s mimořádnými opatřeními byly po dohodě a ve vzájemném porozumění 

s americkými partnery zrušeny letní programy pro americké studenty (letní škola South Texas, 
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program stáží pro University of San Francisco i tradiční několikadenní přijetí studentů 

a pedagogů z Loyola University New Orleans). 

Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti v minulém týdnu PF UK vyrozuměla, 

že schválila žádost o podporu 6. Česko-německého festivalu práva Praha-Pasov, a to do výše 

216.000,- Kč. Současně Česko-německý fond signalizoval, že je pro něj pochopitelné, pokud 

by u podpořených projektů došlo ke změnám (termínu, popř. formátu). S partnerskou UNI 

Pasov bude v tomto týdnu jednáno o tom, zda, popř. jak bude možné letošní ročník uskutečnit, 

aby mohl být vyrozuměn jak Česko-německý fond, tak další zainteresované osoby (potenciální 

přednášející či partneři). 

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

 

 

4. Provozní záležitosti 

4.1. Informace o dislokačních přesunech a investičních akcích v roce 2020. 

Závěr: KD vzalo na vědomí. Místnost č. 303 je volná (až do října 2020), je možné ji upravovat. 

 

4.2. Informace o Zprávě o hospodaření fakulty za rok 2019. 

Závěr: Bude předložena ke schválení KD dne 14. 4. 2020 a poté postoupena AS PF UK. 

 

4.3. Provoz fakulty (vypnuté topení na celé fakultě, realizace mytí oken, realizace 

elektroinstalace do prostoru atria, realizace předělení místnosti č.402). 

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

 

 

5. Akademický senát 

5.1. Předběžný program distančního zasedání AS PF UK dne 23. dubna 2020 

1. Sdělení děkana a informace z AS UK 

2. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 

2020/21  

3. Žádost o převod peněžních prostředků mezi fondy  

4. Opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický rok 2020/2021 

5. Zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019  

Závěr: KD vzalo na vědomí. Do programu doplnit Výroční zprávu o činnosti za rok 2019.  

 

 

6. Různé 

6.1. Uzávěrka příjmu návrhů na jmenování čestným doktorem honoris causa UK byla RUK 

prodloužena do 30. 6. 2020. 

Závěr: KD vzalo na vědomí. 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


