Zápis ze schůze Katedry ruských a východoevropských studií
27.4.2015
1. Rozdělení agend:
Byly rozděleny agendy odpovědnosti za dílčí segmenty činnosti katedry (senior/junior)
Zahraniční – Souleimanov/Jędruchów
Alumni – Šír/Hofmeisterová (jméno juniora změněno na základě dalšího jednání)
PR (facebook, web, propagace) – Svoboda/Hofmeisterová
Organizace vnějších akcí katedry – Švec/Kocián
2. Komise ke státním zkouškám a přijímacím zkouškám v letním semestru 2015
S. Horák a L. Švec informovali o složení komisí pro nastávající přijímací zkoušky a státní zkoušky.
Pracovníci a doktorandi byli požádáni o spolupráci při dozorech (bakalářské a magisterské PZ) a
opravování testů a esejí (magisterské PZ). Garanti oborů budou vybrané pracovníky a doktorandy
blíže informovat o průběhu PZ.
3. Informace o programu Erasmus Plus
S. Horák informoval o programu stáží Erasmus plus a o již uzavřené dohodě s Ankarou, kterou
dojednal E. Souleimanov. Další dohody jsou v průběžném jednání.
4. Zahraniční post-dok na katedře
S. Horák informoval o červnové výzvě pro podání žádosti o podporu zahraničního postdoka na katedře
se zaměřením na Ukrajinu. J. Vykoukal připomněl podmínkách a specifikách letošního programu a
zdůraznil nutnost kvalitního vymezení projektu.
5. Informace o Projektu KREDO
S. Horák informoval o projektu KREDO (jedná se o nabídku použití know-how pro externí partnery,
které bylo ). Koordinátorem a hlavním reprezentantem týmu za KRVS byl určen E. Souleimanov,
výkonným asistentem týmu bude V. Lídl. S. Horák připomněl nutnost zpracování katedrální vizitky do
30.4.2015.
6. Informace o doplňkovém nákupu techniky v roce 2015
S. Horák informoval o možnosti obměny techniky v místnostech IMS v roce 2015, které budou v
letošním roce spíše menšího rozsahu. Pracovníci dodají případné požadavky do 3.5.
7. Projekt SVV
K. Svoboda podal stručnou informaci o postupu projektu SVV zaměřeného na konflikt na Ukrajině.
Účastníci projektu dodají do 16. června prvotní verze svých výstupů.
8. Fond mobility UK
S. Horák a J. Vykoukal podali informace o možnostech získávání financí z Fondu mobility pro juniory i
pro seniory
9. Změny na sekretariátu IMS
S. Horák připomněl změny na sekretariátu IMS v souvislosti s jeho kádrovými změnami a informoval o
rozdělení zodpovědnosti mezi jednotlivé nové pracovníky sekretariátu.

10. Společná akreditace IKSŽ–IMS –
J. Vykoukal a S. Horák informovali o přípravě nové akreditace Mediální studia se zaměřením na střední
a východní Evropu. Pracovníci byli seznámeni s kurzy, které budou do tohoto programu rovněž
zapojeni (jedná se o stávající již vyučované kurzy).
11. Ediční komise
J. Vykoukal a S. Horák vyzvali k dodání závěrečných (magisterských/rigorozních a doktorských) prací
vhodných pro publikaci v nakladatelství Dokořán (série Teritoria) a Karolinum. Autoři či vedoucí prací
nahlásí svůj zájem o publikace S. Horákovi do 7.5.
12. Změny ve výuce pro Karolinku 2015/2016
S. Horák informoval o uzávěrce Karolinky pro rok 2015/2016. Vyučující byli žádáni o dodání změn ve
svých předmětech garantům jednotlivých oborů do 14.5. (termín změněn v návaznosti na rozhodnutí
vedení IMS ze dne 28.4.).
13. Různé
S. Horák informoval o oficiální prezentaci IMS, která bude volně přístupná na webu IMS a bude jí
možné používat pro propagaci institutu/katedry.
Připomenuta byla rovněž doktorská konference „Current populism in Europe: A Threat to Liberal
Democracy“, která se bude konat 18. a 19. května v Goethe Institutu ve spolupráci s Heinrich Böll
Stiftung.
S. Horák rovněž sdělil termín výjezdního zasedání IMS, které se uskuteční 2.-4.10. a zúčastní se jej
pracovníci IMS, kteří jsou žádáni rezervovat si uvedený termín pro tyto účely.
V návaznosti na přejmenování Katedry amerických studií a Katedry Západoevropských studií oteveřel
S. Horák diskusi o případné změně názvu i v případě Katedry ruských a východoevropských studií.
Členové katedry se shodli na zachování stávajícího názvu katedry.
J. Kocián připomněl uzávěrku přihlášek pro zahraniční studijní programy PRAREAS. Vyzval rovněž k
doplnění údajů na webové stránce PRAREAS a motivačním programu pro získávání nových studentů.
K. Králová upozornila na možnost spolupráce s CEFRES, který posiluje své aktivity v angličtině
(prezentace pracovníků IMS a možnosti využití francouzských akademiků hostujících v ČR)
Bylo připomenuto setkání Alumni IMS 14. května od 19 h v Grébovce.
Doc. Vykoukal informoval o programu Inovace kurzů, který by měl sloužit především k nemzdovým
nákladů (nákup knih, cestovné atd.). Pracovníci jsou žádáni o případné podávání žádostí v letošním
roce.
Zapsal: K. Svoboda
Upravil a schválil: S. Horák

