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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 11. března 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Komunikace a IT 

5. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

6. Evropské projekty 

7. Akademický senát 

 

 

1. Obecně 

1.1. Proděkan Damohorský a tajemník fakulty informovali o aktuálním stavu ve věci 

mimořádných opatření, která platí nebo mají platit na fakultě (nařízení HO, zákaz vstupu 

do budovy, pravidla testování a očkování). 

KD schválilo seznam pracovníků, kterým bude umožněn vstup za rektorátem daných 

podmínek (test ne starší 7 dnů, prodělané onemocnění COVID v posledních 90 dnech nebo 

očkování) do budovy. KD vyzývá ty, kteří budou mít do budovy přístup, tj. pracovníky 

i studenty, aby svůj pobyt na fakultě minimalizovali na nezbytnou dobu pro zajištění 

potřebných činností. Seznam bude každý týden aktualizován. 

Pracovníci se od 17. března 2021 musí prokázat potvrzením o testování, očkování nebo 

prodělání onemocnění COVID při vstupu do budovy. 

1.2. Budova bude stále fungovat v režimu přístupu na kartu, stejně jako v posledních dnech 

a týdnech. Aktuální režim provozu budovy:  

• Vrátnice: nonstop 

• Podatelna: Po-Čt 9–13 hod 

• Knihovna – výdejní okénko: Po/Út/Čt/Pá 10–12 hod. a St 10–15 hod.  

• Sekretariáty akademických pracovišť: úřední hodiny online (e-mail, telefon) 

• Psychologická poradna: St 16–20 hod. 

• Výdejní centrum (UK Point): uzavřeno  

• Menza PF UK: uzavřena. 

 

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

2.1. KD projednalo a schválilo principy, způsob a harmonogram aktualizace magisterských 

studijních programů. 

2.2. KD schválilo návrh opatření děkana o poplatcích spojených se studiem pro akademický 

rok 2021/2022. Návrh bude předložen akademickému senátu fakulty. 
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2.3. Proděkanka Chromá informovala o průběhu přijímacího řízení. Podmínky přijímacího 

řízení nebudou měněny, tj. zůstává zachována i bonifikace za maturitní vysvědčení 

s vyznamenáním.  

KD souhlasí s použitím platební karty fakulty pro účely propagace fakulty pro účely 

přijímacího řízení na Google. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o jmenování doc. Handrlici do hodnotícího panelu GA ČR 

na funkční období 2021–2023; KD blahopřeje doc. Handrlicovi a děkuje doc. Antošovi, 

který tuto funkci dosud vykonával. 

3.2. Proděkan Tomášek informoval o vyhlášení výsledků 18. kola soutěže GA UK; 

k financování bylo přijato 7 projektů; úspěšnost fakulty byla 42,86 %, průměrná úspěšnost 

fakult byla 38,01 %; KD vzalo informaci na vědomí. 

3.3. V návaznosti na jednání RKR dne 8. března 2021 proběhla rozprava k přípravě programu 

Cooperatio. 

 

4. Komunikace a IT 

4.1. KD souhlasí, že bude vedoucím pracovišť v případě jejich zájmu umožněno získat 

certifikát pro zaručený elektronický podpis. 

 

5. Celoživotní vzdělávání (CŽV), Juridikum, Univerzita třetího věku (U3V) 

5.1. KD projednalo a schválilo Podmínky Studia jednotlivých předmětů pro akademický rok 

2021/2022. 

5.2. KD projednalo a schválilo Podmínky programu U3V pro akademický rok 2021/2022. 

5.3. Dne 10. dubna 2021 odpoledne proběhne virtuální Den CŽV. 

 

6. Evropské projekty 

6.1. Dr. Honusková informovala o postupu prací při přípravě strategického záměru, nyní 

předkládá materiály Komisi pro strategii. 

6.2. Dr. Honusková informovala o přípravě projektu ve výzvě Norské fondy. 

 

7. Akademický senát 

7.1. Předseda AS PF UK doc. Boháč informoval o předběžném programu 12. zasedání 

AS PF UK dne 15. dubna 2021. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 18. března 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


