schůze Katedry historie FF UP, středa 27. listopadu 2019
omluveni: dr. Kreisinger, dr. Vostrovská, Mgr. Václavíková, Mgr. Staňková, prof. Miller, dr. Ferencová
doc. Kalous


věda a výzkum
o stále se řeší dělení peněz za vědu, zatím není nic jasného
o někteří kolegové dostali odměnu za vědu od pana děkana, další za vědu z katedry (zdroj 30)



Den otevřených dveří – pátek 6. 12. 2019 – nachystá tajemnice katedry dr. Jadrná Matějková
s vedoucími jednotlivých sekcí a doc. Viktoříkem, další se bude konat v sobotu 18. 1. 2020



zahraniční záležitosti
o evidence hostů – aplikace v Portále
o evidence zahraničních cest – aplikace v Portále
o evidence zahraničních cest Ph.D. studentů – info Mgr. J. Hořákové (j.horakova@upol.cz)
o nutné vyplňovat, povinnost každého, lepší finanční ohodnocení katedry
o prosí každého z kolegů o tuto evidenci!



docházka
o systém se stále vyvíjí, CVT na něm pracuje



archiv exilového centra
o řešeno s archivářkami a sekcí 20. století
o možná IGA prod. Polácha, zapojení studentů
o dr. Perutka – nový kurz „exil“



projekty
o GA ČR – katedra bohužel žádné standardní granty nezískala (25. 11. 2019)
o NAKI – výsledky ještě nejsou známy (začátek prosince 2019)
o TA ČR – výsledky budou známy v březnu 2020
o Expro (29. 10. 2019) – tzv. „velký GA ČR“
doc. Stejskal: veliký grant, nahrazuje Excelenci
- největší díl práce na přípravě projektu odvedl doc. Kalous
- 13 monografií (z toho 12 v angličtině) za 5 let
doc. Viktořík: pouze dvě univerzity v ČR – FF UHK a FF UP



Euroculture
o evropská akreditace v kontextu celého konsorcia Euroculture
o využijeme pro vyjednávání s vedením FF UP
doc. Stejskal: akreditace s celoevropskou platností od ledna 2020
- podpořit Euroculture na KHI, přiznat programu určitý statut, popř. úvazky?
- nyní administruje Mgr. Lyčková, dříve dr. Ferencová
- doc. Kalous by měl vyjednat lepší podmínky na vedení FF UP, doc. Elbel jednoznačně souhlasí

RŮZNÉ


doc. Stejskal
prod. Bilíková: univerzita v Innsburcku, mezinárodní projekt Horizon 2020, který se týká historie a
kulturního dědictví mezi Jaderským a Baltským mořem, hledají partnerskou univerzitu, oslovili KHI +
katedru dějin umění a divadelních a filmových studií

doc. Kalous: ne zcela výzkumný projekt, spíše digitalizace, měl by někdo zájem se zapojit?
doc. Švaříčková Slabáková: napíše do Grazu (Štýrského Hradce), zjistí více informací


dr. Kalábková - chystají projekt Archeologické toulky Moravou, již mají anotaci



doc. Prchal Pavlíčková
o školení OBD: zaměstnanci + doktorandi – termíny zašle, pro doktorandy možno zapsat jako kurz za
kredity
o termín zadání je do konce února 2020, prosí o postupné zadávání záznamů!!
o nazadávat věci, které jsou zatím pouze v tisku
o katederní IGA – prosí kolegy, aby upozornili své doktorandy na tuto možnost + nabízí kolegům
překlady, tisk
o konec dubna 2020 – velká studentská exkurze s FF UPCE, info



rozdělení oponentů Bc. a Mgr. prací pro obhajoby v roce 2020

zápis: Markéta Peřinová, 11. 12. 2019

