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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 18. března 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Zahraniční záležitosti 

5. Provozní záležitosti 

6. Akademický senát 

7. Ostatní 

 

 

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

1.1. KD souhlasilo s tím, aby předměty předstátnicové výuky byly v novém studijní programu 

obecně povinně volitelnými předměty s kreditovou dotací 1 kredit. 

1.2.  Proděkanka Chromá informovala o průběhu přijímacího řízení. Zápis do studia bude 

probíhat od 12. do 16. července 2021, hlavní zasedání přijímací komise proběhne dne 

28. června 2021 od 11 hod. 

1.3.  Doc. Boháč informoval o schůzce s garanty předmětů odborných právních praxí, která 

se konala dne 18. března 2021 od 10 hod. 

 

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

2.1. Proděkan Kysela informoval o schůzce Pracovní skupiny pro doktorské studium (zvýšení 

nákladů na stipendia v důsledku tzv. narušené doby studia a možná změna financování 

doktorského studia). 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek předložil k diskusi dopis prorektora Konvalinky ve věci žádosti 

o podporu zahraničních postdoktorandů. KD pověřuje prod. Tomáška, aby po konzultaci 

s prod. Damohorským bylo odpovězeno tak, že fakulta je k diskusi o této problematice 

připravena. Přítomnost zahraničních postdoktorandů na fakultě považujeme za přínosnou. 

Uvítali bychom větší pomoc RUK při zajištění všech pracovněprávních náležitostí. KD 

by také uvítalo odpovídající podporu postdoktorandům tuzemským. 

 

4. Zahraniční záležitosti 

4.1. Proděkan Damohorský informoval, že ve dnech 23. 2. až 12. 3. 2021 proběhla výběrová 

řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro období AR 2021/2022. Celkově bylo shledáno 102 

studentů jako způsobilých k výjezdu, a to včetně 4 doktorandů. 

4.2. Proděkan Damohorský informoval o aktuálním počtu případů nákazy COVID-19 

a preventivní karantény v souvislosti s ní na PF UK. 
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5. Provozní záležitosti 

5.1. Tajemník fakulty informoval o termínech spadových testovacích míst: 

• Filozofická fakulta (každé úterý), od 12.30 do 14.30 hod. 

• Ovocný trh (každou středu), od 8.00 do12.30 hod. 

• Právnická fakulta (každý čtvrtek), od 9.00 do 13.00 hod. 

5.2. KD schválilo žádost společnosti OKKO Production, s.r.o. k pronájmu prostor pro natáčení 

zahr. dobového seriálu. Natáčení bude probíhat ve dnech 27. a 28. 3. 2021. 

 

6. Akademický senát 

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

UK dne 15. dubna 2021. 

 

7. Ostatní 

7.1. Dr. Honusková byla pověřena přípravou podkladových materiálů pro přípravu 

Strategického záměru PF UK 2021–2025. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 25. března 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


