Zápis č. 2/17
Zápis z kolegia děkana ze dne 20. 2. 2017

Přítomni (bez titulů) : J. Beneš, D. Boukal, T. Doležal, L. Dostálek, I. Dostálková, J. Elster, R.
Fuchs, V. Hypša, J. Chmelař, P. Jelínek, J. Kaštovský, Š. Klementová, V. Křivan, K. Pavlínová,
M. Předota, V. Přibylová, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, F. Vácha.

Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítal a jednání kolegia děkana zahájil
děkan F. Vácha.

Sdělení děkana
‐
‐
‐

‐

F. Vácha informoval o programu kolegia děkana (rozpočet, GAJU granty, curriculum
biologických oborů).
F. Vácha informoval společně s tajemnicí V. Přibylovou o rozpočtu na rok 2017.
K tomuto tématu proběhla diskuze.
F. Vácha upozornil na nutnost vedení evidence výjezdů učitelů do ciziny a příjezdů
studentů z ciziny na PřF (u učitelů je potřeba zadávat všechny výjezdy do ciziny do
systému). Informace k evidenci příjezdů a výjezdů zašle všem vedoucím kateder a
ústavů tajemnice V. Přibylová).
F. Vácha upozornil na problémy se studenty, kteří se přihlásili do studijního oboru
vyučovaného v angličtině a poté, protože nechtějí platit poplatek za studium,
přestupují do studijních oborů vyučovaných v češtině, které zpoplatněné nejsou. P.
děkan nebude žádosti o tyto přestupy povolovat.

Sdělení proděkana pro vědu
‐
‐

M. Předota informoval o GAJU grantech (rozpočet grantů, atd…).
M. Předota informoval o výsledcích z databáze RIV.

Sdělení proděkanky pro studium
‐
‐

Š. Klementová informovala o prodloužení doby k podávání přihlášek pro studijní obor
Mechatronika – přihlášky se mohou podávat do 31.5.2017.
Š. Klementová upozornila na včasné upřesnění vedoucích kateder a ústavů, které z
rozvrhovaných kurzů během semestru poběží a které ne.

Různé:
‐
‐
‐

‐

I. Dostálková upozornila na formu objednávání/ nákupu počítačů – formuláře a
aktuální specifikace jsou na webu PřF (dokumenty/výběr. řízení).
L. Dostálek upozornil na nutnost šetření financí v rámci projektů, které jsou v cizích/
zahraničních měnách.
T. Doležal upozornil na problémy s kombinacemi magisterských a doktorských kurzů
– nesmí se kombinovat a měly by se ve STAGu rozlišit/ označit, které jsou vhodné pro
magistrandy a které pro doktorandy.
V. Hypša informoval o Curriculu biologických oborů – změnách v 1. ročníku studia
oboru Biologie.
K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuze

Termín příštího kolegia byl stanoven na 27.2.2017, na kterém se dojednaly změny
v Curriculu biologických oborů.

Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

