
                                   Zápis z 11. zasedání kolegia rektora dne 5. ledna 2015 

 

 

Přítomni: 

 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK 

 Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK 

 Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK 

 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK  

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK 

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK 

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK 

 Prof. PhDr. Stanislav Štech, DrSc. – prorektor UK 

 MUDr. Josef Fontana – člen kolegia rektora UK 

 Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK 

Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK 

Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK 

RNDr. Tomáš Jelínek – kancléř UK 

Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK   

                         

1. Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora 
 

 Závěr: Zápis byl schválen. 

 

2. Akce v historické budově Karolina 

 

 Závěr: Vedení UK bude zastoupeno dle organizačního harmonogramu. 

 

3. Návrh žádosti o prodloužení a rozšíření akreditace FF UK 

      (prorektor Štech) 

 

  1. FF UK – prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů bakalářského a navazujícího 

      magisterského studijního programu Historické vědy, studijní obor Etnologie (Bc/P/3 + NMgr/P/2/ 

      PhDr. – jednooborové a dvouoborové studium) 

 

    2. FF UK – prodloužení akreditace navazujícího magisterského studijního programu Informační 

      studia a knihovnictví, studijní obor Studia nových médií a rozšíření akreditace o dvouoborové 

          studium (P/2/PhDr. – jednooborové a dvouoborové studium) 

 

Závěr: Kolegium rektora doporučuje návrh žádosti č. 2 postoupit k dalšímu řízení, 

problematiku návrhu žádosti č. 1 projedná 8.1. 2015 pan rektor s paní děkankou FF. 

 

4. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy v Praze pro akademický 

rok 2014/2015 

 (prorektorka Králíčková) 

 

Závěr: Kolegium  rektora materiál schvaluje s tím, že bude projednán v RKR a informován bude 

AS UK.  
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5. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na 

fakultách UK  za akademický rok 2013/2014 

      (prorektor Štech) 

 

Závěr: Kolegium rektora materiál schvaluje s tím, že bude projednán v RKR a v AS UK. 

  

6. Zpráva o plnění Aktualizace Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014 

 

      (kancléř Jelínek) 

 

Závěr: Kolegium rektora  souhlasí s předloženým návrhem zprávy a doporučuje zapracovat 

připomínky, které je možné zasílat do 8.1.2015, následně bude materiál projednán v  AS UK. 

 

7. Návrh Zásad center univerzitního výzkumu START 

  (prorektor Konvalinka) 

 

Závěr: Kolegium  rektora  doporučuje zapracovat připomínky a dokument předložit na RKR, AS UK 

a VR UK. 

 

8. Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze 

  (kancléř Jelínek) 

 

  Závěr: Kolegium rektora souhlasí – s úpravou – s navrhovaným opatřením rektora a doporučuje 

  jeho vydání. 

 

9. Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů 

  (kancléř Jelínek) 

 

Závěr:  Kolegium rektora souhlasí – s úpravou – s navrhovaným opatřením rektora a doporučuje jeho 

předložení k vyjádření AS UK. 

 

10. Členství v Coimbra Group – nominace nových členů „task forces“  

  (prorektorka Rovná) 

 

 Závěr: Kolegium rektora projednalo a schvaluje předložený materiál.  

 

11. Nemovitosti Univerzity Karlovy – problematika právních vad a informace o postupu řešení 

  (prorektor Hála, kvestorka Oliveriusová) 

 

  Závěr: Materiál bude projednán na kolegiu rektora dne 12.1. 2015 

   

12. Aktuální informace o stavu projektů v rámci OP  VaVpI výzvy 3.4.  

  (prorektor Hála) 

 

  Závěr: Materiál bude projednán na kolegiu rektora dne 12.1. 2015 

 

13. Informace o přijetích plánovaných v termínu od 5.1. 2015 

  (prorektor Škrha) 

 

  Závěr: Kolegium rektora bere předložený materiál na vědomí. 
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14. Sdělení rektora 

 

- informace z jednání s 1. náměstkem MF ČR L. Wagenknechtem dne 23.12. 2014 

- informace o audiovideo dokumentu vytvořeném Fulbrightovou nadací 

- informace k proběhlému setkání věřících (Tajze) v Praze  

- informace o podepsané smlouvě s odbory 

- informace o vývoji jednání o vnitřním auditu na veřejných vysokých školách 

- informace k projektu HORIZONT 2020,  z osmi projektů jsou dva z Univerzity Karlovy 

(1.LF) 

- informace k databázi mobility Evropské komise 

- informace k projektu MFF UK ve věci záchrany Rotundy sv. Václava 

- v rámci projektu GAMA uvolnění pro UK 10 mil., tedy navýšení o 6 mil. Kč 

- informace o termínech komisí  AS UK 

- informace ke zřízení Centra cizinecké policie v objektu Univerzity Karlovy, termín 

realizace: květen 2015 

- návrh na jmenování pror. Rovné členkou Rady CZELO (Česká styčná kancelář pro 

výzkum, vývoj a inovace) 

- informace k ERC připravit jako materiál pro výjezdní zasedání KR, zodpovídá: pror. 

Konvalinka 

- informace o jednání s premiérem, ministryní Šlechtovou, ministrem Chládkem, nám. 

Ziklem, nám. Bartákovou dne 17.12. 2014 o financování z EU fondů 

- informace ze zasedání Akademického sněmu dne 16.12. 2014 

- informace k  úspěšnosti UK v soutěžích GA ČR 

- informace k projektu BIOCEV 

- zvážit zavedení celouniverzitní ceny pro nejlepší učitele/pedagogy UK, realizace od roku 

2016 

 

 

 Zapsali: Monika Samcová, Mgr. Václav Hájek 

 

Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK 

 

 

Příští kolegium rektora se bude konat dne 12. ledna  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


