Zápis ze schůze KES dne 23. září 2016, Rytířská 31
Přítomni: Bauer, Juhás, Jůzová, Kasáková, Mejstřík, Menclová, Najšlová, Tomalová, Weiss,
Young
1. Všichni vyučující si před začátkem semestru zadají sylaby (zejména u nových
předmětů) a konzultační hodiny do SIS. Konzultační hodiny musí být v SIS vypsány
na 120 minut týdně. Konzultační hodiny také pošlou emailem L. Jůzové, která je
zanese do telefonního seznamu na webu FSV.
2. Počty nových studentů  ZES 9, ES 5, ESA bude upřesněno.
3. Semináře k hlavním přednáškám NMTS  vyučující do 28.9. připraví povinnou četbu a
pošlou seznam ostatním členům katedry k nahlédnutí. Ti zkontrolují, aby se četba
lišila od povinné četby pro bakaláře.
 Přednášky a některé semináře se budou konat 1x za 14 dnů, ve volných
týdnech bude pravděpodobně možné využívat místnosti pro výuku hostujících
vyučujících.
 Zakončení těchto předmětů  40% test na přednášce, 10% účast na seminářích,
50% písemná práce na semináři. Bude se dodržovat jednotná délka závěrečné
práce  2000 slov. Zaměření práce je na vyučujících.
4. Vedoucí specializace ZES je T. Weiss
Vedoucí specializace ES je I. Šlosarčík
Garantem NMTS je J. Vykoukal
Garantem oboru ZES pro dostudovávající studenty je L. Rovná
Garantem oboru ES pro dostudovávající studenty je I. Šlosarčík
5. Erasmus  nutná revize smluv. Členové katedry pošlou do pondělí 26. 9. T. Weissovi
seznam univerzit, které je třeba doplnit a u kterých není nutné prodlužovat spolupráci.
6. Fond mobility  termín odevzdání pondělí 26.9. ve 14 hodin na OZS pí. Tauerové.
Není vhodné na jednorázové návštěvy hostujících vyučujících (i když někdy bylo
proplaceno i to), vhodnější pro prohloubení dlouhodobé spolupráce.
7. Dvě nové akreditace pro ak. rok 2017/2018  Master in Area Studies, European
Politics and Society. Skončí ESA a TSA. Materiály k novým akreditacím poslat na
OZS a PR kvůli propagaci (paní Novotná a Zapotilová).
8. NMTS  změny přijímacích zkoušek. Odpadnou ústní přijímací zkoušky. Zůstane test
a esej, přibudou testy ze druhého jazyka, které bude připravovat KJP, nikoliv katedry.
9. VZ IMS  Tábor 7. 10. 2016, cestovní příkaz dodat do Jinonic pí. Pektorové do 26. 9.
2016.
https://drive.google.com/file/d/0B0wmmm8DmQRdY1gyRmJEaFF4NzdsMHdfcld4T
TJxbVhnMU1N/view?usp=sharing
10. Leonardo Morlino, LUISS Business School v Římě, bude mít blokovou výuku v
dubnu 2017 na IMS.
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11. Ve dnech 26. a 27. 9. se uskuteční konference Democratic Transformation in
PostConflict Societies: Path to Ensured Success.
https://www.facebook.com/events/1461733157176576/
12. Dne 9. 2. 2017 se uskuteční celodenní konference k Brexitu ve Vlasteneckém sále
Karolina.
13. Vánoční večírek KES se bude konat ve čtvrtek 15. 12.
14. Další schůze KES se budou konat v pátky 14. 10., 4. 11., 2. 12. vždy v 9:30 v R201.
Zapsala: L. Jůzová
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