
Zápis z 8. zasedání kolegia rektora dne 16. prosince 2013 
 
 
Přítomni: 
 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – rektor UK 
 Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – prorektor UK 
 Prof. ThDr. Martin Prudký – prorektor UK 
 Prof. MUDr. Jan Škrha, CSc., MBA – prorektor UK 

Doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. – prorektor UK 
 Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. – prorektor UK 
 Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – prorektor UK 
 Ing. Josef Kubíček – kvestor UK 
 RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK 
  
1. Akce v historické budově 

 
Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 
 
2.   Akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení 
  (prorektor Jakubec) 
 
  Klinická biochemie    LF HK 
 

Závěr: KR projednalo a doporučilo návrh na akreditaci oboru habilitačního a jmenovacího řízení 
předložit VR UK k dalšímu řízení. 

 
 
3. Návrh žádosti o udělení a prodloužení akreditace FF UK a PedF UK 
  (prorektor Jakubec) 
 

1) FF UK  - žádost o udělení akreditace doktorskému studijnímu programu Text and Event in Early 
Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) bez studijního oboru (P/K/3/AJ/joint 
degree, fakticky se jedná o formální převedení stejnojmenného studijního oboru /zpod SP 
Philology/ na studijní program bez oboru) 

2) PedF UK, JU v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta –
prodloužení akreditace doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor 
Vzdělávání v biologii (P/K/4) 

 
  Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádosti postoupit k dalšímu akreditačnímu řízení. 
 
4.   Návrh žádosti o rozšíření a prodloužení akreditace  ETF UK, HTF UK, FF UK, PedF UK 
      a  FSV UK 
 (prorektor Prudký) 

 
1) ETF UK – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Teologie o 

studijní obor Teologie – spiritualita – etika (P/2 – jednooborové studium) a prodloužení 
Akreditace na dostudování stávajících studentů studijního oboru Teologie křesťanských Tradic 
– ekumenika (P/2 – jednooborové studium) 

2) HTF UK – prodloužení akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního 
programu Filozofie se studijním oborem Filozofie (Bc/P/3 a NMgr/P/2 – dvouoborové studium)  
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FF UK –  prodloužení  akreditace na dostudování stávajících studentů bakalářského a 
navazujícího magisterského studijního programu Filologie se studijním oborem Indologie 
(Bc/P/3 a NMgr/P/2/PhDr. – dvouoborové studium) 

3) PedF UK – rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia navazujícího magisterského 
studijního programu Psychologie se studijním oborem Psychologie (K/2/PhDr. – jednooborové 
studium) 

4) FSV UK – rozšíření akreditace navazujího magisterského studijního programu Mezinárodní 
teritoriální studia o studijní obor Německá a středoevropská studia / Deutsche und 
mitteleuropaische Studien (P/2/PhDr/NJ/AJ/joint degree) s rozšířením platnosti akreditace na 
Uniwersitet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polsko 

 
Závěr: Kolegium rektora doporučuje žádosti 1), 2) a 4) postoupit MŠMT, u žádosti 3) bude 
vznesen dotaz na fakultu v souvislosti s chybějícím stanoviskem VR a ohledně perspektivy 
studentů bakalářů,  u žádosti 5)  je nutno ověřit skutečnost ohledně získání dvou diplomů. 

   
 5.  Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akademický rok 2013/14 

(prorektor Prudký) 
 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál po zapracování připomínek se souhlasem na vědomí. 
 
6. Projekty Univerzity Karlovy spojené se jménem Václava Havla – věcný záměr realizace 

(prorektor Šobr) 
 
Stipendium Václava Havla 
Edice Václava Havla 
 

 Závěr: Kolegium rektora doporučuje po zapracování připomínek předložit materiál znovu na KR. 
 
7. Zřízení Rady celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze 
  (prorektor  Šobr) 
  

Závěr: Kolegium rektora  bere materiál se souhlasem na vědomí s tím, že  v lednu proběhne závěrečná 
korekce materiálu na základě vznesených připomínek, návrhů úprav a poznámek. 

  
8. Vlastní hodnotící zpráva UK za léta 2004 – 2012 
 

Závěr: Kolegium rektora bere materiál po zapracování připomínek se souhlasem na vědomí. 
 
 
9. Sdělení rektora 
 

- informace k přípravě podkladů pro publikaci: Závěrečná zpráva rektora 2006 -2013  
 
  
 
Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští kolegium rektora se bude konat dne  13. ledna 2014. 


