Zápis z porady katedry konané 22. dubna 2015, 10.00 – 11.15

Přítomní: doc. Jan Kysela; doc. Petr Pithart; dr. Jana Ondřejková, dr. Jan Kosek; dr. Michal
Urban; dr. Petr Agha, Mgr. Radek Píša
Omluveni: Mgr. Tomáš Friedel, doc. Ivan Mucha, dr. Tomáš Havel; Mgr. Tereza Krupová

Program porady:
1.
Stav přípravy evaluace akademických pracovníků
2.
Příprava modulu „Právo ve společenskovědním kontextu“
3.
Výhledy výuky pro akademický rok 2015/2016
4.
Různé
5.
Kolokvium k připravované knize doc. Ivana Muchy: zřejmě v nějaké učebně za
účelem zpřístupnění veřejnosti.
1. Stav přípravy evaluace akademických pracovníků
Vedoucí katedry informoval, že kolegium děkana projednává materiál o hodnocení
pedagogických a vědeckých výkonů vyučujících fakulty, v rámci kterého by měla být
nastavena také jasnější vazba mezi vědeckým výkonem přinášející fakultě finanční prostředky
a odměnou autora. Cílem evaluace je zmapovat vědecké (zhruba za pět let) i pedagogické
výkony a provést revizi VP a PVP stran počtu zapsaných studentů a absolventů, zejména ve
vztahu k externistům, do budoucna ovšem i pro interní fakultní učitele. Současně bude také
sledováno, kolik předmětů kdo učí, kolik je v nich zapsaných studentů a kolik studentů je ve
výsledku opravdu absolvuje.
Dále vedoucí katedry informoval, že z rozhodnutí rektorátu UK dostane fakulta méně
finančních prostředků v současném i příštím roce. S tím souvisí probíhající audity hodnocení
výuky a vědy na fakultě a chystaný audit na fakultách univerzity (po oborech nebo po
katedrách), a to v hodnotícím období 2 až 3 roky.

2. Příprava modulu „Právo ve společenskovědním kontextu“
Účastníci porady se shodli, že zavedení modulu podporují. Co se počtu zapojených
předmětů týče, mělo by se jednat o 4 předměty + SVOČ, případně 5 předmětů, přičemž jeden
z těchto předmětů bude Psychologie pro právníky či Sociologie pro právníky. Zařazeny budou
všechny předměty mimo Právních praxí a Odborných praxí dr. Urbana.

3. Výhledy výuky pro akademický rok 2015/2016

Vypsán bude nový povinně volitelný předmět doc. Pitharta, PKSM II, Společnost a
právo v muslimských zemích a jeden z předmětů dr. Urbana (Právní praxe na středních
školách I) se přesunou z volitelných předmětů mezi povinně volitelné. Počítáme se
zachováním spolupráce s dr. Bobkem a dr. Havelkovou. Předměty katedry jsou v zásadě
otevřeny i studentům 1. ročníku, ovšem s odůvodněnými výjimkami (v zimním semestru je
zpřístupněn Právo a film a vědecký seminář katedry, v letním semestru vše, s výjimkou Práva
a literatury).

4. Různé
Dr. Agha informoval o setkání s děkanem, záměrech doplnit doktorský program
semináři se špičkovými zahraničními lektory a o projektu joint degree.

5. Kolokvium k připravované knize doc. Ivana Muchy
Kolokvium bylo v důsledku nemoci doc. Muchy odloženo.

Zapsal: Michal Urban
Schválil: J. Kysela

