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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 8. dubna 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

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

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

3. Zahraniční záležitosti 

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

5. Provozní záležitosti 

6. Akademický senát 

 

 

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

1.1. Proděkanka Chromá osloví všechny zkoušející u 3. a 4. části SZZK s tím, že přístup 

do budovy jim bude umožněn za stejných podmínek jako zaměstnancům (v současné době 

povinnost předložení kopie potvrzení o negativním testu na Covid19 (ne starší 7 dní), 

popř. předložení čestného prohlášení o prodělání onemocnění Covid19 v posledních 90 

dnech či předložení čestného prohlášení o očkování (a uplynutí 14 dní po druhé dávce 

vakcíny). 

 

 

2. Věda, výzkum a ediční činnost 

2.1. KD souhlasí s rozdělením prostředků institucionální podpory přidělené na rok 2021 

na programy Progres u 1. splátky v následujícím poměru: 

 

U společných programů:  

Q16 – Environmentální výzkum (koordinátor prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. - PřF): 

ve výši 1,4 %  

Q18 – Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (koordinátor prof. PhDr. 

Jaroslav Kučera, CSc. - FSV): ve výši 1,4 % 

 

U programů koordinovaných PF UK:  

Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání (koordinátor prof. JUDr. 

PhDr. Michal Tomášek, DrSc.): ve výši 32 %         

Q03 – Soukromé právo a výzvy dneška (koordinátor prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.): ve výši 

31 %  

Q04 – Právo v měnícím se světě (koordinátor prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.): ve výši 30 %  

Q05 – Právní a společenské aspekty migrace a problémy postavení menšin (koordinátor 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.): ve výši 7 %. 
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KD souhlasí s rozdělením prostředků institucionální podpory přidělené na rok 2021 

na programy Progres u 2. splátky ve stejném poměru jako u 1. splátky. 

KD souhlasí s předložením uvedeného návrhu Akademickému senátu PF UK. 

 

3. Zahraniční záležitosti 

3.1. Proděkan Damohorský informoval o jednání s kandidátkou na obsazení pozice odborného 

lektora DAAD pro německé právo na PF Dr. Ninou Christiane Lück a doporučil její přijetí 

na období 2 let s možností dalšího prodloužení podle podmínek DAAD. 

3.2. Proděkan Damohorský informoval o počtu případů nákazy a preventivní karantény 

COVID-19 mezi zaměstnanci a studenty PF UK. 

 

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

4.1. V sobotu dne 10. dubna 2021 od 14:30 proběhne další ročník tradičního Dne celoživotního 

vzdělávání. Letos bude probíhat online formou – Centrum celoživotního vzdělávání 

(https://cczv.cuni.cz/CCZV-378.html). 

 

5. Provozní záležitosti 

5.1. KD souhlasilo s poskytnutím prostor pro natáčení seriálů společnosti OKKO Production 

ve dnech 17. a 18. dubna 2021. 

 

6. Akademický senát 

6.1. KD schválilo návrh stanoviska PF UK k návrhu dílčí novely Řádu imatrikulací a promocí 

UK. 

 

 

Příští zasedání KD se koná 15. dubna 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

https://cczv.cuni.cz/CCZV-378.html

