Zápis č. 3/13
Zápis z kolegia děkana ze dne 14. října 2013
Přítomni (bez titulů): L. Berec, D. Boukal, L. Dostálek, R. Fuchs, V. Hypša, A. Kamišová, J.
Kaštovský, Š. Klementová, J. Kopecký, P. Kos, J. Lepš, M. Předota, J. Šantrůček, I. Šauman, M.
Šmilauerová, M. Štech, F. Vácha.
Omluveni (bez titulů): J. Bříza.
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha.
Sdělení děkana
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

F. Vácha informoval o zahájení tzv. „Akademických odpolední“, která se konají každý
čtvrtek v kostele u Biskupského gymnázia.
F. Vácha upozornil na žádost prof. Papáčka, aby se žádosti o prodloužení akreditací
předkládaly minimálně 6 měsíců před ukončením akreditace.
F. Vácha informoval, že univerzita zakoupila budovu v Šípkové ulici, kde bude zřízena
školka (asi pro 20 dětí).
F. Vácha informoval o spuštění Facebookových stránek PřF.
F. Vácha informoval o jednání o zřízení bankomatu v budově rektorátu JU.
F. Vácha informoval o otevření prodejny nakladatelství Academia v prostorách
Akademické knihovny.
F. Vácha upozornil, že od 1.11.2013 (15.11.) bude spuštěn nový systém při vjezdu do
areálu Biologického centra. Vjezd a parkování bude dovoleno pouze zaměstnancům, kteří
budou mít čip. Akademie věd přidělí příslušný počet čipů na základě seznamu
zaměstnanců, který PřF poskytne. Vedoucí kateder dodají jmenný seznam požadavků na
čipy.
F. Vácha upozornil přítomné vedoucí kateder a ústavů, že je přístup do budovy „C“
umožněn pouze přes zaměstnanecké karty.
F. Vácha informoval o probíhajících dokončovacích pracích v budově „C“ (budova již
byla zkolaudovaná a ještě se dovybavuje nábytkem).
F. Vácha informoval o plánovaném stěhování Centra polární ekologie a Laboratoře
archeobotaniky do prostor Zemědělského statku.
F. Vácha informoval, že laboratoř po LAPE v Blažkově pavilonu bude využívat katedra
genetiky PřF.
F. Vácha informoval, že se v listopadu 2013 bude do nové budovy „C“ stěhovat Ústav
fyziky a biofyziky.
F. Vácha informoval, že některé posluchárny v budově „C“ budou dovybaveny výbavou
pro telekonference.

Sdělení tajemnice
•
•
•
•

A. Kamišová upozornila na včasné vyčerpání financí a dovolených za rok 2013.
A. Kamišová upozornila, že do ½ prosince je potřeba dodat faktury ke zpracování do
účtárny.
A. Kamišová upozornila, že nejlépe do 2. prosincového týdne je potřeba dodat dovolenky
k vyúčtování.
A. Kamišová informovala, že dne 31.10.2013 dojde k odchodu A. Bihunové z děkanátu
PřF na rektorát.

Sdělení proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
•
•
•
•

V. Hypša informoval o spuštění nových webových stránek Přírodovědecké fakulty.
K tématu proběhla rozsáhlá diskuze.
V. Hypša informoval o rozvojovém projektu.
V. Hypša informoval o projektu, který je zaměřen na posílení spolupráce se středními
školami.
V. Hypša informoval o personálních změnách v projektovém oddělení z důvodu mateřské
dovolené.

Sdělení proděkana pro vědu
•
•
•
•
•

M. Předota informoval, že koncem září ukončili spolupráci s paní Tomíškovou a UFY již
sekretářku mít nebude.
M. Předota informoval o projektech GAJU. (Byl podán 1 týmový GAJU projekt; termín
pro podání individuálního GAJU projektu je 16.10.2013).
M. Předota informoval o udělení ceny rektora.
M. Předota informoval o podané žádosti o akreditaci studijního oboru Mechatronika.
M. Předota informoval o systému udělování tzv. „RIV“ bodů.

Sdělení proděkanky pro doktorské studium
•
•
•
•

M. Šmilauerová informovala o předložení nových děkanských opatření, která upravují
rigorózní řízení a doktorské programy ke schválení Akademickému senátu.
M. Šmilauerová informovala o vytvoření balíčků specializovaných kurzů pro doktorandy.
Seznam těchto kurzů bude rozeslán předsedům oborových rad.
M. Šmilauerová informovala o rozvojovém projektu.
M. Šmilauerová informovala o připravovaném projektu pro vynikající studenty (tzv.
„star“ projekt).

Sdělení proděkanky pro studium
•

•
•
•

Š. Klementová informovala o připravovaných reakreditacích magisterských studentských
programů (většina končí k 1.6.2014). Do 31.10.2013 musí odejít žádosti o akreditace na
rektorát.
Š. Klementová informovala o průběhu přijímacího řízení. Podrobnosti k přijímačkám jsou
v příloze zápisu.
Š. Klementová informovala, že dne 18.10.2013 proběhne na PřF imatrikulace.
Š. Klementová informovala o udělení akreditace novému bakalářskému oboru
„Bioinformatics“.

Sdělení proděkana pro učitelské obory
•

J. Kaštovský informoval o přípravě pravidel začlenění pedagogicko-psychologických
předmětů do akreditačních žádostí pro přírodovědné středoškolské učitelské obory v ČR.

Různé
• M. Štech informoval o programu schůze Akademického senátu PřF: schvalování
děkanských opatření (doktorské programy, rigorózní řízení) a zavedení elektronických
indexů.
• J. Lepš informoval o novém kurzu/ modulu pro magisterské studenty, který je vyučován
v angličtině (Ekologie v AJ).
• J. Šantrůček upozornil, že na univerzitním i na fakultním webu chybí odkaz na kurzy
vyučované v angličtině.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.
Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

