Schůze katedry
1. Bylo uvedeno rozdělení kompetencí mezi pomocnými vědeckými silami na katedře:
a. Mirka Jasenčáková – běžná agenda (kopie, rešerše atd.)
b. Karin Hoffmeisterová – PR a web
2. Bylo připomenuto plénum IMS, 15.12.2015 v 17.00 (místnost 1036)
3. Byly zhodnoceny výsledky voleb do Akademického senátu FSV UK a Akademického senátu UK.
4. Byla probrána otázka komisí v rámci FSV UK.
a. Do disciplinární komise byl za pedagogy jmenován O. Žíla a jako předseda E.
Souleimanov.
b. Bylo oznámeno založení etické komise FSV UK. Členové katedry jsou žádáni o co
nejrychlejší návrhy na účast v této komisi S. Horákovi (termín do konce roku).
5. Komise pro státní zkoušky.
a. Byla stanovena komise pro magisterské státní zkoušky v noru 2016. Do komise byli
jmenováni L. Švec, S. Horák, F. Šístek
b. Členové komisí pro bakalářské státní zkoušky budou jmenováni počátkem ledna.
6. Nákup techniky. Byly probrány požadavky pracovníků na akutní nákupy techniky (F. Šístek).
Dlouhodobé požadavky nákupu techniky budou řešeny na jaře.
7. V souvislosti s případem Wadima Strielkovského (IKSŽ) proběhlo upozornění na publikace v
tzv. predátorských časopisech a nakladatelstvích.
8. Erasmus, kreditová mobilita atd. Jedná se o vybrané země mimo EU
a. Izrael, Albánie, Černá Hora, Srbsko, Kosovo
b. Výměna studentů (ve prospěch incommingu) – poměr 1-3 ve prospěch příjezdů
c. Nutnost nalézt partnerskou organizaci (termín 14. prosince)
d. V případě, že se nepodaří stihnout termín, bylo by vhodné připravovat kontakty pro
příští rok.
9. Erasmus plus – neuniverzitní instituce schopná pracovat na výměnách
10. MOČR – cenová nabídka, respektive možnost přednášet za peníze. Nabídku prozatím podali K.
Svoboda a J. Šír.
11. Významní absolventi, absolventky RVES a jejich propagace. Členové katedry byli vyzváni
k hledání významných absolventek a absolventů.
12. Den otevřených dveří 19. ledna
a. Vysvětlení specializace
b. Koordinace akce a její organizace vůbec – J. Kocian,
c. Nutné jmenovat z každé specializace jednoho člověka
d. Teritoriální tyjátr
e. J. Šír, O. Žíla se hlásí, výzva k účasti i dalších ze strany vyučujících
13. Sběr publikací
a. Veškeré publikace musí být v OBD. Pokud nejsou, jejich přínos je nulový
b. Sekretariát IMS – Publikace (nástěnka slávy)
14. Propojení anglojazyčných kurzů a KJP
a. Zapojení studentů angličtiny do našich kurzů
b. Do pondělí 14. 12. návrh anglozyčných kurzů, které by pro dané účely byly vhodné –
nahlásit S. Horákovi
15. Výzkumné semináře

a. Historický seminář – žádost o dobrovolníky z řad doktorandů – přihlásit se do Vánoc
b. Teritoriální seminář – Alexandr Nikonorov – stážista
16. SVV na příští rok
a. Došlo k úpravě nároků na nové projekty s tím, že drtivá většina prostředků musí
směřovat ke studentské účasti.
b. Pokud bude osobních nákladů na studenty 90 %, fakulta bere 9 % režii. Pokud méně
19 %.
17. Problematika akreditací
a. České obory – dostudování do roku 2019
b. Přijímačky jen do makrooboru se specializacemi
c. BECES – výrazný převis zájmu oproti ostatním programům – Master in Area Studies
i. Další programy – dojezd akreditací a následně sloučení do Area Studies
d. Člověk v Tísni – transformační studia
i. Akreditace oboru s důrazem na postsovětský prostor
ii. Akreditaci děláme my, nicméně ČvT bude oficiálním partnerem
iii. Přijímací testy atd.
e. Nastavení možnosti hlásit se na dvě specializace
18. Různé
a. J. Šír - Přísun recenzí do AUC Acta Territorialia – výzva hlavně doktorandům, kteří tak
mohou výrazně navýšit svoji publikační činnost.
i. Recenze je drobně honorována
ii. Publikace z místních a vnějších autorů – článek
b. Minsk – Historická fakulta – otázka jejího statusu
i. Nutnost aktualizovat informace
pManasova univerzita – neúspěch s meziuniverzitní dohody
c. Zahraniční granty Visegrádský fond
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