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Zápis z distančního jednání kolegia děkana konaného dne 13. května 2021 

 

 

Účast: všichni členové KD 

 

Program: 

1. Obecně 

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

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

4. Provozní záležitosti 

5. Akademický senát 

6. Stipendia 
 

1. Obecně 

1.1. KD se detailně seznámilo se situací ohledně vstupu do budovy a s rozdílnými právními 

názory na možnost vybírání či kopírování potvrzení o provedených testech. Tajemník 

fakulty zpracuje do příštího kolegia návrhy možných řešení. Do té doby platí současný 

systém. 

 

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

2.1. KD schválilo aktualizace magisterských studijních programů pro akademický rok 

2021/2022. Aktualizace budou předloženy AS PF UK. 

 

3. Věda, výzkum a ediční činnost 

3.1. Proděkan Tomášek informoval o výsledcích výsledky 6. veřejné soutěže v programu 

ERC CZ, kde PF UK uspěla s projektem dr. Tomáše Dumbrovského. KD blahopřálo 

dr. Dumbrovskému k tomuto vynikajícímu úspěchu a pověřuje tajemníka fakulty 

koordinací přípravy pracovního, prostorového a technického zázemí projektu. 

 

4. Provozní záležitosti 

4.1. Dne 19. června 2021 (sobota) bude na fakultě vypnut elektrický proud. Upozorňuje se, 

že nebudou fungovat ani fakultní servery včetně Moodlu, e-mailu a internetové stránky. 

4.2. KD schválilo rozpočet fakulty na rok 2021. 

4.3. Tajemník fakulty obecně informoval o probíhajících investičních akcích.  

 

5. Akademický senát 

5.1. Prof. Boháč informoval o finálním programu 13. zasedání AS PF UK dne 27. května 2021. 

5.2. Dr. Říha informoval o jednání studijní komise AS UK ohledně stipendií studentů 

doktorského studia. 

 

6. Stipendia 
6.1. KD souhlasí s přiznáním a vyplacením těchto stipendií: 
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1. Lukášová Karolína – ve výši 6 400 Kč za aktivní zapojení v realizaci projektu První 

právní pomoc, který je provázán s předmětem Centra právních dovedností Oborná praxe 

– praxe v elektronické poradně 

 

 

Příští zasedání KD se koná 20. května 2021 od 13 hod. 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Adéla Hrubešová 

Schválil: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 


