Zápis ze schůze katedry evropských studií dne 11. února 2016, Rytířská 31
Přítomni: Juhás, Kasáková, Menclová, Šlosarčík, Tomalová, Váška, Weiss, Young
1) Vzhledem k začátku nového semestru je zapotřebí aktualizovat sylaby a konzultační
hodiny v SIS. Vyhláška k novému semestru je zveřejněna na webu a facebooku
katedry.
2) Fond mobility na zimní semestr 2016/7 je vypsaný, interní termín na FSV je 11.
března.
3) CEFRES vypsal soutěž o stipendia pro doktorandy UK a AV ČR. Podrobnosti jsou k
dispozici na s tránkách CEFRES.
4) Schůze KES se v novém semestru budou konat vždy ve čtvrtek od 9:00 v Rytířské v
následujících termínech: 10. března, 14. dubna, 5. května.
5) V letním semestru přijedou na pozvání katedry přednášet následující hostující
profesoři: Laure Neumayer, Didier Georgakakis, Alan Butt Philip. V plánu jsou i další
jednorázové akce, například ve spolupráci s italskou, nizozemskou a irskou
ambasádou. V LS bude též pokračovat českošvýcarský seminář k metodologii
transnacionální historie (24.2., 20.4., 4.5., 1.6.  vždy ve středu v čase 17.3019.30 v
Rytířské 301). O všech událostech budou studenti i členové katedry informování na
webových stránkách a facebooku katedry a IMS.
6) Na IMS vznikají dvě nové akreditace (společný anglický Master in International
Studies a joint degree in European Politics and Society). Prosíme o spolupráci,
pokud budete osloveni kvůli podkladům.
7) Vzhledem k zahájení nového magisterského programu IMS v příštím akademickém
roce je zapotřebí dodat návrhy na četbu do paralelních seminářů ES a ZES k
hlavním předmětům. Odkaz na soubor bude rozeslán zvlášť emailem.
8) Diplomové semináře: Diplomové semináře si stanoví interní termíny pro odevzdávání
prací. Studenti budou muset oslovit své vedoucí prací, aby potvrdili, že s nimi
konzultují.
9) FSV má předplacený přístup k antiplagiátorskému systému URKUND. Je možné jej
využívat. Viz n
 ávod.
10) SVV 2015: Schůzka k rozpracovaným kapitolám knihy o europeizaci státní správy
proběhne na začátku dubna.
11) Datum pro doktorandské kolokvium KES je předběžně stanoveno na 14. dubna od
9:30 v Rytířské.

