Zápis z 36. zasedání kolegia rektora dne 4. září 2017
Přítomni:
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – rektor UK
Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. – prorektor UK
Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – prorektor UK
Prof. ThDr. Jan B. Lášek – člen kolegia rektora UK
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. – člen kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor UK
Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. – prorektorka UK
Mgr. Michal Zima – člen kolegia rektora UK
Ing. Miroslava Oliveriusová – kvestorka UK
MUDr. Milan Prášil, MBA – kancléř UK
Mgr. Václav Hájek – tiskový mluvčí UK
Omluveni:
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK
Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka UK
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – členka kolegia rektora UK
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. – prorektorka UK
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. – prorektor UK
Prof. RNDr. Petr Volf, CSc. – 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.

Zpráva o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy
(prorektorka Wildová)
Závěr: KR schvaluje předložený materiál a doporučuje zapracovat připomínky vzniklé v diskuzi,
ukládá pror. Wildové rozeslat materiál k připomínkám děkanům fakult UK a členům RVH.

4.

Strategie IT, přehled 2015 -2017
(rektor Zima)
Závěr: Kolegium rektora UK projednalo a bere na vědomí předložený materiál.

5.

Zhodnocení fungování postupů krizové komunikace a intervence při mimořádných událostech a
krizových situacích v rámci studentské mobility
(kvestorka Oliveriusová)
Závěr: KR schvaluje navržená další opatření - pořízení aplikace do mobilního telefonu, odkaz na web
stránky. Varianta postupu krizové komunikace bude dořešena na KR dne 11.9.2017.

6. Sdělení rektora
- informace z protestního mítinku, který se uskutečnil 1. 9. 2017 v Betlémské kapli
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- plán dalších přípravných akcí týkajících se financování VVŠ, avízo mimořádného zasedání ČKR dne
6.9. 2017 v Karolinu
- UK byla zapsána do Seznamu výzkumných organizací
- k AV ČR (Týden vědy, BIOCEV, PhD, knihovna, memorandum)
- k Metodice 15+, 17+
- harmonogram finalizací podkladů pro institucionální akreditaci, zodp. pror. Wildová
- připravit aktuální počty přijímaných a zapsaných studentů na UK k 10.9., zodp. studijní odbor, pror.
Králíčková
- k úpravě podmínek OP VVV u výzvy č. 27 a 50, - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků,
děkani byli informováni, zodp. pror. Hála
- info z jednání s ministrem p. Havlíčkem – programy TRIO na Aplikace vzdělávání dospělých, zodp. p.
kancléř
- k návštěvě francouzských rektorů v Karolinu dne 9. 9. v 10,00, účast pror. Wildová
- avízo přednášky prof. Ernst Ulrich von Weizsäckera dne 12.10.2017, předání zlaté pamětní medaile
UK, zodp. pror. Kovář
- pozvání k 25. výročí obnovení činnosti Trnavské univerzity v Trnavě dne 12.10.2017, zástup za p.
rektora prof. Lášek

7.

Sdělení členů kolegia

kancléř Prášil
- ke končícímu období 3 členů Správní rady – děkovné dopisy
- příprava programu na RKR dne 25.9. a AS UK dne 6.10.
prorektor Gerloch
- k programu VR UK dne 21.9.2017
prorektorka Wildová
- k přípravě Sebehodnotící zprávy
- Sebehodnotící zpráva bude rozeslána k připomínkám děkanům fakult do 11.9., následně bude
předložena na KR 11.9. a ke schválení RVH dne 14.9.
- bude zaslána žádost na p. rektora o záštitu nad Pražským fórem dne 26.-27.10.2017
prorektor Hála
- k zápisu pracovní komise Kampus Albertov – doplnění o interní přílohu
kvestorka Oliveriusová
- info o schválení MŠMT Výroční zprávy UK
- k jednání s Magistrátem hl. m. Prahy ve věci PedF budovy v Rettigově ulici
prorektor Kovář
- k přípravám materiálů (propagačních tiskovin) na veletrhy Gaudeamus
- materiál na Oslavy v rámci 100 let založení republiky bude předložen na KR dne 11.9.2017
prorektor Royt
- info ze zasedání UNCE
- info o zveřejnění nového webu doktorského studia
Zapsali: Mgr. Petra Jelínková, Mgr. Václav Hájek
Schválil: prof. Tomáš Zima, rektor UK
Příští kolegium rektora se koná v pondělí 11. září 2017 v 13,00 ve Vlasteneckém sále Karolina.
2

