Zápis z 28. zasedání kolegia rektora dne 29. května 2017
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
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluvena:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
1.

Kontrola minulého zápisu a úkolů z minulého zasedání kolegia rektora
Závěr: Zápis byl schválen.

2.

Kalendář - akce v historické budově Karolina
Závěr: Kolegium rektora vzalo informace na vědomí.

3.

Návrh na udělení medailí UK
(prorektor Gerloch)
Závěr: KR souhlasí s udělením medailí UK a to:
Jean-Claude Juncker - zlatá medaile
prof. ThDr. Ing. Jakub Schwarz Trojan - historická medaile
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. - stříbrná medaile

4.

Nové opatření rektora – postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného
se studiem
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR bere předložený materiál OSZS na vědomí a ukládá podle něho postupovat. Fakulty budou
paní pror. Králíčkovou obeslány, aby do 15.6. definovaly pravidla, která uplatňují při posuzování
žádostí o prominutí či snížení poplatku a která pak pro ně budou závazná v ak. roce 2017/2018.

5.

Návrh nového opatření rektora Uskutečňování mezinárodně uznávaných kursů na Univerzitě
Karlově
(prorektorka Králíčková)
Závěr: KR projednalo předložený návrh OR a doporučuje toto opatření přijmout s účinností od
1.10.2017.
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6.

Veletrh Absolvent 2017
(kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje postup příprav Veletrhu Absolvent 2017 v termínu 28.11.2017.

7.

Propagační tiskoviny o UK - přehled
(prorektor Kovář)
Závěr: Kolegium rektora se seznámilo s předloženými materiály a doporučuje nadále realizovat
výhradně vybrané a schválené tiskoviny.

8.

Návrh sponzorské kampaně pro projekt Univerzita a republika 1918 - 2018
(prorektor Kovář, kancléř Prášil)
Závěr: Kolegium rektora schvaluje Návrh sponzorské kampaně pro projekt Univerzita a republika
1918-2018, ukládá pror. Kovářovi předložit na příští KR aktualizovanou verzi seznamu partnerů, kteří
budou osloveni.

9. Sdělení rektora
- slavnostní podpis Prohlášení o stabilizaci systému VaVaI v ČR na Úřadu vlády za účasti rektora UK,
předsedkyně AV ČR a místopředsedy vlády P. Bělobrádka dne 30.5.2017
- avízo schůzky s premiérem vlády panem B. Sobotkou dne 1.6.2017
- podepsáno Memorandum o spolupráci s Nanyang Technology University Singapure při příležitosti
návštěvy singapurského prezidenta Tonyho Tan Keng Yama v Praze dne 24.5.2017
- info ze zasedání Grantové rady UK dne 25.5.2017, prorektoři obdrží k vyjádření materiál od prof.
Volfa
- k zahájení prezenční výuky fyzioterapie v Karlových Varech ve spolupráci s 3. LF UK, KR souhlasí
s rozšířením výuky o obor fyzioterapie v Karlových Varech
- k přípravě setkání s AV ČR, návrh Memoranda o spolupráci, Týden vědy a další společná témata
- informace k výzvě o podání návrhů na členy TA ČR
- k webové platformě zahraniční spolupráce v oblasti vědy, zodp. pror. Rovná
- záštita nad studentskou soutěží videomappingu v rámci festivalu VARY ZÁŘÍ – přehlídka světelných
instalací, projekce 1.9. 21:30-23:30
- o podpoře Hokejové bitvy od Škody Auto
- avízo 2. návštěvy hodnotitelů na UK ve dnech 31.5. - 2.6.
- ke kauze Opletalova
- pozvání od rektora prof. Jozsefa Bódise na oslavu k 650. výročí založení Univerzity of Pécs
- avízo setkání plesového výboru dne 21.6. od 16,00, zodp. Mgr. Zima, termín Plesu UK je 12.1.2018
10. Sdělení členů kolegia
prorektor Škrha
- k přípravě konference „O udržitelnosti UK“ v souvislosti s 25. výročím COŽP, termín podpisu
21.11.2017 v 9,00
- info ze setkání s prof. Dr. Joybrato Mukherjee, rektorem Univerzity Giessen a víceprezidentem DAAD
prorektor Royt
- návrh na udělení čestného doktorátu v rámci „100. výročí založení Republiky“ prof. Ján Vilček
- k předložení návrhu usnesení ediční komise AS UK týkající se open accessu
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prorektorka Rovná
- info ze setkání s prof. Michela Orisem, prorektorem pro vědu Université de Genéve dne 22.5.
- info ze schůzky s rektorem Univerzity Leiden prof. Carlem Stolkerem, příprava na setkání s rektorem
UK dne 20.6. a podzimní Dny UK v Nizozemí
- info ze Steering Committee Europaea z Leidenske univerzity 23.5., k nové struktuře vedení
Europaeum, od roku 2018 bude UK hradit členský příspěvek Europaeum v plné výši
- info ze setkání s generálním tajemníkem Evropského univerzitního institutu (EUI) Vincenzo Grassi
prorektorka Wildová
- představila podrobný itinerář 2. návštěvy v rámci mezinárodního hodnocení, kde zdůraznila důležité
termíny týkající se členů KR ve dnech 31.5 - 1.6. a závěrečné hodnocení dne 2.6. od 9,15-10,30 hod ve
Vlasteneckém sále Karolina
- zasláno 25 návrhů na hodnotitele NAÚ
prorektor Konvalinka
- probíhá hodnocení PRIMUS, s výsledky budou předloženy na KR dne 19.6.
- nové kolo UNCE začíná od 1.6.2017
prorektor Kovář
- info z pracovní cesty do Japonska minulý týden, poděkování za spolupráci Mgr. Nachtigalovi, úspěšná
prezentace projektu SIP
- info ke stavu překladu textu publikace „Vše nejlepší Karle!“ do angličtiny
kancléř Prášil
- odzkoušení hlasovacího zařízení proběhne 30.5. od 10,00 ve spolupráci ÚVT, ostrý provoz na zasedání
pléna AS UK dne 2.6.2017
prorektor Hála
- k dokumentu The join school of doctoral studies
- info k OP VVV - k čtyřvýzvě, k programu ESF
člen kolegia rektora Lášek
- rozdány pozvánky na workshop Reformace ve střední a jihovýchodní Evropě dne 16.6. od 9,30 v Malé
aule Karolina
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 5. června 2017 v 9,00 ve Vlasteneckém sále Karolina
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