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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 19. listopadu 2020 

 

Účast: všichni členové KD 

Program: 

1. Obecně 

2. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Akademický senát 

5. Vědecká rada 

 

1. Obecně 

1.1. KD vzalo na vědomí tzv. PES pro školství. Za současné situace není možné jakkoli měnit 

stávající režim výuky v zimním semestru. Pro letní semestr bude možné vypisovat 

semináře s doporučeným počtem studentů do 30 osob, maximálně však 50 osob. 

1.2. KD schválilo materiál “Zkoušení v zimním semestru 2020”. Materiál bude zveřejněn 

na internetových stránkách fakulty. 

 

2. Doktorský studijní program a přijímací řízení (Ph.D.) 

2.1. KD schválilo dotazník pro studenty doktorského studijního programu. Dotazník bude 

rozeslán elektronickou cestou. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. KD vzalo na vědomí přehled projektů přihlášených do 18. kola soutěže Grantové agentury 

UK. 

 

4. Akademický senát 

4.1. KD vzalo na vědomí informaci, že první novela Jednacího řádu Vědecké rady PF UK a pátá 

novela Pravidel pro organizaci studia na PF UK byly dne 16. listopadu 2020 schváleny 

Legislativní komisí AS UK, a to první novela v předloženém znění a pátá novela 

s výhradou legislativně technických oprav.  

4.2. Dne 20. listopadu 2020 budou na AS UK schvalovány novely Studijního a zkušebního řádu 

UK a Rigorózního řádu UK. 

 

5. Vědecká rada 

5.1. KD schválilo tyto předběžné termíny vědeckých rad: 21. ledna 2021, 18. února 2021, 

18. března 2021, 22. dubna 2021, 3. června 2021. 

5.2. KD vzalo na vědomí program vědecké rady dne 26. listopadu 2020. Hlasování na vědecké 

radě bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím systému CHRES (pro prezenční 

účastníky budou k dispozici na místě počítače pro hlasování). 

 

Příští zasedání KD se koná 3. prosince 2020 od 13.30 hod. 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


