
Informace rektora UK o bodech projednávaných na 3. poradě děkanů dne 14. ledna 2013 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
 
1. Sdělení rektora 

- podrobné informace v souvislosti s nákupem budov v Opletalově ulici 
 

Závěr: Informace byly vzaty na vědomí. 
 
 
2. Sdělení členů kolegia rektora 

 
Prorektor Volf 
- upozornění na dvě data v souvislosti se Soutěží specifického vysokoškolského výzkumu:      

25. 1. lhůta pro podání závěrečných zpráv za rok 2012  
31. 1. lhůta pro podání hromadných přihlášek na rok 2013 

 
Prorektor Prudký 
- pracovní návrh materiálu „Standardizace služeb poskytovaných studentům se speciálními 

studijními potřebami“, běžící připomínkovací řízení na fakultách 
- akreditační výhled (akreditace studijních programů v roce 2013), informace o stavu 

projednávání a dalším postupu  
 

Prorektor Šobr 
- podávání návrhů na udělení Ceny za prezentaci do 28. 2. 2013 
- aktualizace univerzitního kalendária na rok 2013 

 
Prorektor Jakubec 
- udělení Dr.h.c. prof. Erlingu Norrbymu dne 30. 1. 2012 
- předávání docentských dekretů dne 5. 2. 2013 

 
Kancléř Jelínek 
- jednání o novele zákona o vysokých školách, ustavení pracovní skupiny ze zástupců ČKR, 

RVŠ, AK, odborů, AV, Svazu průmyslu a obchodu a Studentské unie, další harmonogram 
 

Závěr: Informace byly po diskuzi vzaty na vědomí. 
 
3. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2013 

(Pan rektor) 
 

Závěr: Materiál byl po diskuzi vzat na vědomí. 
 

4. Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na fakultách UK pro akad. rok 2012/13 
(Prorektor Prudký) 
 
Závěr: Materiál byl vzat na vědomí. 

 
5. Etický kodex Univerzity Karlovy 

(Prorektor Jakubec) 
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Závěr: Materiál byl po obsáhlé diskuzi vzat na vědomí s tím, že po zapracování připomínek 
a celkovém dopracování by byl Etický kodex přijat formou společné proklamace rektora, 
Vědecké rady a Akademického senátu Univerzity Karlovy.   

  
6. Různé 
 

Děkan Kreuzberg, prorektor Škrha 
- příprava zákona o univerzitních nemocnicích 

 
Prorektor Tichý 

- problematika čerpání investičních finančních prostředků ze státního rozpočtu, žádost 
o sestavení harmonogramu financovaných akcí, termín 16. 1. 2013 

 
Prorektor Štech 

- informace o jednání MŠMT s vedením univerzity o aktualizaci dlouhodobého záměru na 
rok 2013 a rozvojových projektech  

- výsledky jednání s MŠMT o možnosti administrativního zjednodušení projektové agendy, 
aby vysoké školy mohly vyčerpat co největší objem finančních prostředků z ERDF a ESF 
v končícím programovacím období. 

 
Závěr: Informace byly vzaty na vědomí. 

 
        
 

Zapsala: Monika Samcová 
 
Schválil: prof. Václav Hampl, rektor UK 
 
Příští porada děkanů se uskuteční 11.3.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


